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Tino Lago, director de “A Nova Peneira”

s camiños da vida levaron 
a que estes últimos anos 
tivera que dedicar parte 
do meu tempo ao coidado 

de dúas anciás da miña familia  
ás que o negro e cruel arrecife, 
no que todos acabaremos nau-
fragando, condenounas a pasar 
os últimos anos das súas vidas 
sen poder valerse por si mes-
mas. Unha delas xa é pasaxeira 
eterna da barca de Caronte, e a 
outra aínda pelexa para abrirse 
paso entre os que aspiran a que 
o sufrimento dos últimos pasos 
no camiño da vida remate dun-
ha vez, e poida navegar xunto á 
súa irmá polas  augas infinitas 
do río Aqueronte. 
 Este mundo non entende porén 
de metáforas mitolóxicas .Todo o 
contrario, é moi sinxelo e tamén 
cruel: se tes posibilidades eco-
nómicas podes atender con dig-
nidade todas as etapas da vida, 
incluída a última, que é cara, si, 
moi cara, e se non as tes non 
podes facelo. Atender a persoas 
dependentes require de grandes 
cantidades de amor, amplas do-
ses de paciencia e tamén dos 
cartos suficientes para poder fa-
celo da maneira máis digna po-
sible. Chegados a este punto, a 
protagonista deste artigo veuse 
na necesidade de vender unha 
propiedade inmobiliaria para po-

der seguir sufragando os gastos 
que ocasiona poder pasar unha 
vellez digna. A propiedade ad-
quiríraa en 1982, e no mes de 
setembro do ano 2022, no mo-
mento de efectuar o trámite de 
venda da mesma, démonos de 
conta de que a escritura , de 
hai 41 anos, tiña un erro de re-
dacción pois a finca que se lle 
adxudicou non era a correcta e 
ese piso figuraba aínda a nome 
da  promotora que o construíu. 
A empresa que estaba constituí-
da por 3 socios xa non existe, e 
dúas das persoas que eran os 
seus propietarios  faleceran,  a 

outra roza os 90 anos de idade.
 A situación chegou a ser deses-
perante xa que non había outra 
maneira de amañar a situación 
que modificar unha escritura de 
1982 que foi asinada por per-
soas que ou están xa mortas ou 
son enormemente maiores.
Non quedou máis opción que 
pórse a localizar aos seus des-
cendentes : viúvas ,fillos, fillas, 
netos, netas , pedirlles un feixe 
de documentación orixinal moi 
persoal( testamentos, certifica-
dos de defunción, últimas von-
tades, poderes notariais....) e 
convencelas a todas para que 

acudiran a unha notaría do Po-
rriño a asinar a modificación 
dunha escritura de 1982 para 
arranxar un grave problema que 
a ningún deles, creo lembrar 
que en total houbo que tratar 
con 11 persoas, lles afectaba o 
máis mínimo. E fixérono, fixéro-
no todas. Persoas que viven en 
Vigo, Goián, A Coruña e Madrid  
molestáronse en axudar a solu-
cionar un problema moi grave 
para unha muller de 86 anos 
que a eles non lles atinxía en 
absoluto.
Velaí tedes a razón do título 
deste artigo: a bondade, a ca-
pacidade para axudar a tercei-
ros sen agardar ningún tipo de 
beneficio para un mesmo, xun-
to coa intelixencia, é o que máis 
me atrae das persoas e é o que 
fai posible manter aceso o fa-
cho da esperanza de que algún 
día a humanidade sexa capaz 
de  colaborar no canto de com-
petir.
 Vaia desde estas páxinas o 
meu agradecemento eterno a 
Maite, Silvia, Elisa, Roberto, 
David, María Jesús, Verísimo 
e Lourdes pola súa infinita 
bondade.
 Dedicado a Roberto Nicanor 
en emocionado recordo dos 
azuis e luminosos días da 
nosa infancia compartida.

Eloxio da bondadeo

editorial
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opinión

s veces non é doado distinguir 
entre o ben e o mal, entre o 
que cremos será beneficioso 
e resulta ser deficiente da sa-
tisfacción que agardabamos. 

Polo contrario, ás veces o que seme-
llaba  non desexable, resulta ser e 
funcionar ben. Nese xogo de equidis-
tancias xogan connosco, nas variadas 
informacións, sobre todo aqueles que 
andan na beira do poder. Métennos 
medo con algo que xa sobradamente 
coñecemos e cos antagonismos que 
poidan xurdir para impornos o que 
estimen contrario ao sentido común, 
normalmente imposicións excluíntes e 
reaccionarias que
buscan a provocación e o insulto, a 
dúbida de nós e do que cremos ne-
cesario e bo. Certamente a vida está 
chea de exemplos nos que se nos me-
teu tanto medo e cautelas, que des-
pois resultaron evidencias no sentido 
de liberdade. Hai silencios que man-
can nos oídos e hai berros que afogan 
no medio do deserto. No medio de 
nós, navega a nosa
indignación por ver como todo se vai 
deteriorando, como se perde a certe-
za no medio de tantas mentiras -que 
hoxe nomean en inglés, seica para 
suavizar- e que resultan ser padece-
mentos dunha certa insensibilidade 
pola nosa parte. Coma se foramos 
nós os culpables de non sentirnos 
acumulados á mentira, á rutina de crer 
sen máis mediación, do fracaso ao 
que nos trouxeron. Tamén pode ser en 
parte culpa nosa porque, queiramos 
ou non, iso da sensibilidade tamén se 

aprende e vaise educando no trans-
correr dos tempos. Mira ti por onde, a 
grande funcionalidade da Nosa Esco-
la debera ir por aí, por esa sensibilida-
de capaz de comprender quen somos, 
onde estamos, a onde imos ou quere-
mos ir. E caemos na conta do impor-
tante que é o respecto polo medio e 
pola Cultura que nos envolve! Debe-
ramos comezar por ese don do auto 
recoñecemento, de sabernos e satis-
facernos no que somos, para despois 
ampliar cara a onde nos apeteza ou 
conveña, para comprender os funda-
mentos da sensibilidade, da creación 
e recreación, do entendemento. Che-
gar así a esa intelixencia emocional, 
tan necesaria, esa que se nos amo-
sa en habilidades de cotexo social e 
de solidariedade, de distinguir entre o 
que é bo e o que non é tan bo, o que é 
malo e o que non é tan malo partindo 
das nosas asumidas debilidades, que 
todos temos.
 Ai, se así fose! Estariamos prepara-
dos para pulir prexuízos e discrimi-
nacións, capaces de aceptar outros 
modelos sociais de comprensión e 
respecto, de busca e localización dos 
problemas, de
aliviar preocupacións, de valoración 
das diferenzas, ... Mais a mentira e a 
insensibilidade veñen sendo a moeda 
de cambio dos tempos que corren. 
É moita a xente que corre detrás do 
que lle poñen como guía, que corre 
cos ollos tapados detrás do que xa lle 

colocan previamente para que corra. 
Mandan as modas, os clics, a degrada-
ción da vontade, a orixinalidade de non 
pensar ou madurar ideas, a alienación,
a escasa capacidade de resistir a ten-
tación de aceptar o que nos propoñen 
en grandes campañas de promoción e 
propaganda. É un modo de hipocrisía 
social que nos vén habituando a tragar 
canto nos botan. É o carácter multi-
plicador da mentira, ese do que tanto 
se aproveitan para dicirnos que é bo o 
que eles nos dan, e é malo todo o res-
to. Son modos de contaminación e co-
rrupción, síntomas de ignorancia e de
fracaso humano, modos perniciosos 
de vendernos ao mellor dador, no des-
apego da liberdade. Non é que vaia-
mos, é que nos deixamos ir tras das 
súas bravatas. As noticias dos medios 
son a proba da tomadura de pelo. Nós 
xa sabemos quen defraudou, quen non 
devolveu o roubado, quen frustrou as 
posibilidades de crer na xustiza. E que 
non se ve con Ence, na mesma ría de 
Pontevedra? Non, está todo bastante 
ben preparado para que tantos chu-
pópteros sigan negando a nosa credi-
bilidade, non xa nas institucións senón 
tamén nas persoas que nos queren 
convencer desde siglas e discursos. 
Tanto é así, que os maiores mentireiros 
son e serán aquelas persoas que, en 
breve, comezarán a prometer e a pedir
votos. Nunca cumpriron e agora tam-
pouco! Seguiremos aprendendo a dis-
tinguir entre o ben e o mal, intimamen-

te, para non ter que crer directamente 
as mentiras que nos conten. A xustiza 
queda todos os días ninguneada en 
sentenzas deste tipo. Que importa o 
deterioro da terra!
 Que importa a pureza da paisaxe! De 
momento sería bo que moita xente que 
anda ocupando cargos de responsa-
bilidades e nada ten que aportar, nin 
aportou, tivese a dignidade de saber 
que lle chegou o tempo de marchar e, 
podendo ser, o fixese sabendo que se 
nos está a facer tarde para moitas cou-
sas que perdemos.

Do ben e do mal



Marzo 2023 4

                      Segundo Pampillón, 
o alcalde das dúas beiras

Por Juan Óscar Otero Lago (Arxentina)
 Cada 14 de abril lémbrase na páxi-
na oficial do Concello de Mos o Día da 
Américas. Valoramos a re lembranza do 
Concello aos emigrados mosenses nas 
tres Américas. Pero é realmente unha 
conmemoración na que os americanos 
se senten irmáns? Existe a verdadeira 
Unidade das tres Américas?
Esta conmemoración celebrouse por pri-
meira vez en 1931 e elixiuse esta data, 
xa que ese día en 1890 creouse a Unión 
de Repúblicas Americanas no distrito 
de Columbia en Washington nos EEUU. 
Cando se decreta esta conmemoración 
en 1931 o presidente dos EEUU era 
Herbert Hoover que dirixiu unha campa-
ña deportando a case dous millóns de 
inmigrantes do seu territorio a México. 
Actualmente moitos países Latinoame-
ricanos son bloqueados por outros “ir-
máns americanos”, ademais de disputas 
territoriais entre nacións.
 Pero o 14 de Abril conmemórase tamén 
unha data moi especial e moi importante 
que é a Proclamación da II República e o 
meu recordo a unha figura crave dentro 
da historia do Concello de Mos, Segun-
do Pampillón Rodríguez, Alcalde de Mos 
(1936-1976).  
Sempre o 14 de abril é un día de re-
encontros e recordos. Quixese evocar 
co meu testemuño dese día hai moitos 
anos, cando asistía ao acto da II Repú-
blica sendo moi novo.      
 Miraba a eses homes discernir desde a 
miña butaca no teatro Bambalinas que 
pertence á Federación de Sociedades 
Galegas . Alí estaban case todos os ho-
mes e mulleres do exilio español en Ar-
xentina.
 Abriuse o pano, interpretouse o himno 
de Rego e os asistentes aplaudían o dis-
curso do Presidente da República Espa-
ñola don Claudio Sánchez Albornoz. Ao 
seu lado, Antonio Alonso Ríos Presiden-

te do Concello de Galiza e os invitados 
Lorenzo Varela , Leandro Pita Romero, 
Luís Seoane , Maruxa Mallo, Arturo Ca-
drado, entre outros.
 A República en case cinco anos deixou 
un inmenso legado. É certo, a Repúbli-
ca como sistema de goberno funcionou 
no exilio pero a súa transcendencia foi 
outra. Os seus principais protagonistas 
chegaron nos barcos. O ensino desa Re-
pública desembarcou nos distintos por-
tos como faro de liberdade. A República 
Española non morreu.
 O exilio fixo importante a Galicia e aos 
seus homes. Un deles que coñecín sen-
do moi novo, foi Segundo Pampillón Ro-
dríguez, que realizou unha tarefa enco-
miable para a Galicia na diáspora. Aínda 
lembro ese encontro.

-Boas noites alcalde, que grato velo a 
vostede neste día tan importante para a 
II República.
Foron as miñas primeiras palabras nese 
14 de abril nun Bos Aires outonal pero 
coa sensación que Galicia florece sem-
pre nese día. Con Segundo acompaña-
do pola súa esposa Maruja Paz fomos 
ao Café Tortoni a metros do acto central. 
Sabía que estaba a camiñar cun perso-
naxe vivinte da historia de Mos, tal vez 
da miña historia. Transmitíame anécdo-
tas e feitos que sempre lembrarei. 
 Como esquecer a Segundo Pampillón 
que foi fundador de Acción Republicana 
e elixido alcalde de Mos por Esquerda 
Republicana o 9 de marzo de 1936 ata 
o 1 de febreiro de 1976. Corenta anos 
como alcalde?  Non, apenas foron uns 
poucos meses pero cunha profunda pe-
gada que o tempo non borrará. Sempre 
llo recoñeceu como alcalde en América 
debido a que sempre se respectou a 
vontade popular do seu Concello e os 
seus cidadáns. 
 Mentres camiñabamos cara á cafete-
ría, expresábame …”propúxenme trazar 
unha liña puramente democrática, popu-
lar e republicana. Durante a miña xestión 
realizouse o plebiscito o 28 de xuño de 
1936 co triunfo para a anhelada Cons-
titución de Galicia. Tiven conciencia da 
responsabilidade que asumín desexan-
do sempre exaltar a Galicia, só a Galicia 
e a Mos”.
 Só unhas poucas sesións ata o 18 de 
xullo de 1936 cando el mesmo pecha o 
Concello apagando o candil e comeza a 
noite máis triste para España, para Gali-
cia e a comarca de Mos.
 “Recordo que aos poucos días, o 2 de 
agosto, fun detido en Petelos; fun obri-
gado a asinar unha acta de renuncia ao 
meu cargo, sendo designado Paulino 
Pérez Rial no meu lugar por orde mili-

tar. O meu pai Anacleto Pampillón que 
tamén foi alcalde de Mos en dúas opor-
tunidades en 1921 e 1932,  sempre me 
expresaba que me coidase do año ves-
tido de lobo e tiña moita razón.    Fun 
inculpado de numerosos cargos entre 
outros actos que non quero nin lembrar 
todos eses cargos inventados, unha ver-
dadeira fabula. Posteriormente fun so-
metido e xulgado”.
 “Esas noites eran unha autentica caza 
de mosenses. O concelleiro e o meu 
amigo Amante Pereiro Bernárdez que 
era veciño de Pereiras e presidente da 
sociedade de serradoiros, o concelleiro 
Salustiano Romero.
 Rodríguez de 31 anos obreiro do ferro-
carril , ambos foron xulgados en Ponte-
vedra por rebelión militar. José Recuncho 
Fernández puido fuxir, sendo posterior-
mente exiliado. Outro foi o destino do 
meu amigo Fermín Quijeiro González un 
labrador de 32 anos da parroquia de Gui-
zán. Foi asasinado o 8 de agosto sendo 
o seu fusilamento rexistrado na entrada 
de Vigo -Redondela. Todos concelleiros 
elixidos pola Fronte Popular”.
-Alcalde, rexistráronse moitos mortos ou 
secuestros, como os lembra?
 “Se os camiños e os montes falasen se-
ría outra a verdade e a xustiza. Se as 
cunetas fosen o Nilo e abrisen as súas 
augas, atopariamos aos desaparecidos. 
Sabes, moito debémosllos aos escritos 
que chegaban a Bos Aires desde Mos 
,Porriño, Vigo e Lavadores. Na Socie-
dade de Porriño escribíronse nas actas 
as denuncias recibidas, os asasinatos, 
todo está nas Actas. Por iso creo na va-
lentía dos carteiros de Galicia que eran 
os nosos aliados e nas nosas familias 
que eran valentes e arriscadas para que 
algún día se soubese a verdade. Pero 
sabes cantos fusilados desde que se ini-
ciou a contenda? Foron 22 persoas ata o 

Segundo Pampillón

Reportaxe

Fo
to

 d
o 

ar
qu

iv
o 

do
 C

en
tr

o 
Re

pu
bl

ic
an

o 
es

pa
ño

l



Marzo 20235

ano 1937. Todo moi triste e horrendo no 
meu Concello”.
 -Pampillón , como foi a súa chegada a 
Bos Aires, sabendo de tantos perigos 
existentes?
 “Déixame dicirche Rapaz que ata che-
gar a Bos Aires tiven que pasar por moi-
tas dificultades. Primeiro fun enviado a 
Tui, máis tarde ao frontón de Vigo e logo 
ao cárcere da rúa do Príncipe. Estas 
mans que observas eran o dialogo que 
mantiña cos achegados desde a xanela 
do cárcere. Aínda que o meu corpo esta-
ba preso, a mente estaba libre e seguía 
pensando de que maneira podía chegar 
nalgún momento para estar coa miña 
muller e a miña familia .O meu sogro era 
o médico Manuel Paz Varela a quen moi-
to debo agradecer polas súas xestións. 
Era moi querido en Mos e en Porriño, es-
critor de novelas, activo organizador de 
faladoiros do Ateneo de Vigo e axudaba 
aos enfermos necesitados que por certo, 
eran moitos. Penso no meu sogro e evo-
co na miña memoria todo o que foi e o 
que agradecín a el e grazas a el, a miña 
liberdade”.
 “Por certo, o contacto en Arxentina era o 
meu irmán Cándido que estaba aquí en 
Bos Aires e reclamábame, previamente 
estaba Maruja en Portugal e puiden che-
gar con Maruja e o noso fillo Enrique á 
Arxentina o día 6 de abril de 1937.Ase-
gúroche, que desde Xullo do 1936 ata 
abril de 1937, nosa vida foi un calvario 
pero chegamos a salvo”. 
-Alcalde Pampillón deixou atrás o cárce-
re pero a súa convicción nunca a aban-
donou, como foi a súa vida para conse-
guir desde o exilio unha reivindicación 
da Galicia Republicana?
 “A loita nunca a abandonei e o meu 
ideal galeguista sempre o mantiven. Ao 
arribar ao porto de Buenos Aires con-
tactei cos exiliados do Centro Republi-
cano onde ao pouco tempo ocupei un 
cargo directivo. Os anos foron pasando 
e a fin da segunda guerra mundial era 
inminente. Esperabamos que os aliados 
ingresasen a España para restablecer a 
II República pero non foi así. As campás 
de Notre Dáme repenicaban anunciando 
a fin da guerra, a catedral de Buenos Ai-
res facía o propio, con todo as igrexas de 

España gardaban silencio. Os exiliados 
españois de “A Nove” ingresaron a Paris 
nos distintos blindados, eran voluntarios 
que abrazaron as causa da liberdade, 
realmente eran uns combatentes da li-
berdade, pero non sucedeu en España”.  
 -Alcalde Pampillón, Como foi a súa ac-
tuación no Consello de Galiza?
“O Consello de Galiza tivo como inicio 
unha reunión en decembro de 1944 en 
Buenos Aires. A suxestión foi de José An-
tonio Aguirre a Alfonso Castelao que por 
aqueles anos atopábanse en Nova York. 
Aguirre foi un militante do Partido Nacio-
nalista Vasco e ademais de Lendakari. 
Á formación do Concello, adheriron Sua-
rez Picallo, Antón Alonso Rios e Elpidio 
Villaverde, pero non todos consideraban 
favorable esa creación polas disputas da 
Galicia interior e exterior. A Alianza Na-
cionalista Galega que estaba constituída 
en México negábase á constitución do 
Consello, non aceptando aos deputados 
elixidos nas últimas eleccións. En Fran-
cia, constituíuse o Bloque Nacional Re-
publicano Galego que foi unha aglutina-
ción de ideas e partidos entre eles había 
comunistas, socialistas e anarquistas, 
ademais personalidades como Manuel 
Portela Valladares e Enrique Líster. Ne-
gaban a creación do Consello de Galiza. 
Logo de 16 anos da formación e aceptei 
o cargo, pero foi unha decisión puramen-
te testemuñal”.
-Dígame Alcalde, consideraba vostede 
que o cultural era máis importante que o 

político?
“Fun vicepre-
sidente de 
Esquerda Re-
publicana no 
exilio, pero sa-
bía que o ca-
miño era outro, 
o desenvolve-
mento cultural 
na emigración 
e o empeño 
para que o 
noso idioma 
ma n t i vé sese 
activo esa era 
o meu propó-
sito. Creamos 

dentro do Centro Gallego, o Instituto Ar-
xentino de Cultura Galega. Alí, na nosa 
imprenta, editáronse libros de peto para 
os estudantes de Santiago, eran peque-
nos libriños cos clásicos autores galegos 
. Pensar que moitos estudantes foron 
detidos e encarcerados por posuír eses 
libros. A barbarie das autoridades go-
bernamentais e a policía impedía a súa 
lectura”.
-Volvamos ao tema Alcalde, a súa acti-
vidade no desenvolvemento cultural en 
Buenos Aires.
“Durante a presidencia de Juan D. Perón 
(1946-1955) sentimos perseguidos, me-
llor diciloobservados, pero sen perder a 
liberdade de expresar. Franco necesita-
ba aliados e non os atopaba. Atravesaba 
un illamento internacional e necesitaba 
países que o axudasen a paliar as ne-
cesidades económicas. A viaxe de Eva 
Duarte de Perón a España en 1947 pro-
duciu un achegamento entre as dúas na-
cións pero resultaba difícil de entender 
para nós. Cando Eva foi a Vigo, visitou a 
“Casa do Pescador” e faloulles aos tra-
balladores do mar. Entre eles habían va-
rias  personalidades, como o sindicalista 
marqués de Valterra”.
-Perdón Alcalde, un sindicalista con títu-
lo nobiliario?
“Resúltache curioso, así é, chamábase 
Pascual Díez de Rivera e Casares, eran 
cousas que pasaban na Galicia Fran-
quista. A visita tivo moita repercusión 
nos medios de España e de Arxentina. 

Franco non a pasou ben e a Sra. de Pe-
rón tampouco. Ela pulaba pola mellor 
distribución da riqueza, a cuestión so-
cial, menos ricos e menos pobres, etc”.
-Volvamos ao tema alcalde, Cal foi a súa 
actividade no desenvolvemento cultural 
en Buenos Aires?
 “Si, déixame dicirche que a partir da 
viaxe da Sra. de Perón todo cambiou.    
O Centro Gallego izou por primeira vez 
a bandeira rojigualda. A biblioteca do 
Centro Gallego comezou a recibir libros 
e revistas ofrecidas pola Embaixada de 
España. Había unha Fundación que se 
chamaba Eva Perón e o Centro Galle-
go entregou unha importante doazón en 
efectivo e coma se fose pouco o matri-
monio Perón foi declarado membro ho-
norífico da Institución”.
-Nos anos seguintes vostede seguiu tra-
ballando nos medios gráficos e incluso 
na radiofonía?
 “Foron anos marabillosos, alí naceu 
unha amizade con Luís Seoane e Rodol-
fo Prada. En 1948 realizouse a primeira 
exposición do Libro Galego en Buenos 
Aires e xurdiu a extraordinaria revista” 
Galicia Emigrante” da cal Seoane era 
director. A idea era mentalizar á comu-
nidade galega que a prensa escrita e 
radiofónica era a mellor maneira de cap-
tar a atención dos emigrantes e os seus 
fillos. A reivindicación da nosa lingua 
era un dos temas abordados. A revista 
publicábase en castelán debido a que a 
lexislación arxentina non permitía nou-
tro idioma. Buscabamos que os mozos 
emigrantes achéguense ao galego. No 
ideolóxico outorgámoslle unha identida-
de propia tomando unha característica 
galeguista marxista. As emisoras Radio 
Liberdade, Porteña e Arxentina transmi-
tían os días domingos diversos progra-
mas e en Radio Nacional, que chegaba 
a todo o país, tiven o programa Galicia 
América de gran repercusión na colecti-
vidade non tan só galega senón españo-
la. Outro acontecemento de importancia 
foron as Xornadas Patrióticas Galegas 
que tiven a honra de organizar. Levamos 
os nosos Conxuntos de baile e nosos 
Coros ao teatro Colón de Buenos Aires. 
Asegúroche que había máis de Galicia 
en Arxentina que na propia Galicia, moi-
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to lembraba ao noso mestre Castelao “ 
Buenos Aires é a Galicia ideal” .          
 -Alcalde, volveu a Mos? 
 “Regresamos no ano 1958 pero non 
me adaptei e seguín traballando no es-
tablecemento madeireiro do meu pai, 
aínda vivía Franco. Era unha situación 
aínda moi difícil e optamos con Maruxa 
volver á Arxentina en 1962. Había moi-
to que facer en Buenos Aires e estaban 
aquí todos os meus afectos”.
-Como quixese que o lembren?
 “Lembren…son un de tantos homes 
e mulleres que chegamos aquí cun 
ideal logrando facer que Galicia sexa 
unha República cun sentido democrá-
tico pleno. Se é posible que lembren 
e valoren tanto sacrificio, a Castelao, 
Lorenzo Varela, Luís Tobío, Seoane, 
Díaz Pardo, Arturo Cadrado, etc . Fo-
ron moitos, eu apenas un elo do exilio 
galego. Cada vez que vou ao Centro 
Galego que é a miña segunda casa ou 
como di Maruja, esa é a túa primeira 
casa, miro o busto de Castelao e penso 
se valeu a pena tantos anos de exilio e 
persecución. Sabes, valeu a pena e se 
tivese que facer o mesmo realizaríao. 
Nós quixemos e puidémolo e foi meri-
torio o logro”.
 Foi unha das últimas veces que puiden 
falar con el. Logo estivo na residencia 
do Hogar Galegos para Anciáns na lo-
calidade de Domselaar, partido de San 
Vicente, Provincia de Buenos Aires e 
faleceu alí en 1980 con 73 anos.   
 Pasaron moitas décadas desa conver-
sación e manteño vivo o seu legado e 
cáusame estrañeza que moita xente 
non o lembre no seu Concello de Mos. 

Simplemente para moitos é só unha 
rúa co seu nome. Existe unha lei de-
nominada Memoria Democrática apro-
bada o 20 de novembro de 2022 e que 
como toda lei debe aplicarse para que 
se lembren a tantos cidadáns asasina-
dos, presos ilegalmente e exiliados que 
fixeron moito por Galicia e neste caso 
o Alcalde de Mos, Segundo Pampillón 

Rodríguez quen moito fixo polo seu 
Concello e pola Cultura de Galicia.
 Proximamente inaugurarase no Con-
cello de Mos a nova Biblioteca María 
Magdalena Domínguez. Queira que 
algunha das súas salas leve o nome 
de Segundo Pampillón, como un home 
da cultura mosense entendendo que é 
necesario profundar o estudo da emi-

Reportaxe/ A Louriña

Patricia Sío elixida 
candidata á alcaldía 

do Porriño
Elixida por unanimidade en 
Esquerda Unida e ratificada 
por EU SON
O Porriño

 Patricia Sío Bacelo encabezará a 
candidatura de EU SON. Reitera o 
compromiso da súa toma de posesión 
como concelleira.”Exercer o cargo por 
e para un Porriño para a clase traba-
lladora, feminista e reconciliado co 
medioambiente. Un Porriño que honre 
a memoria de quen padeceu o fran-
quismo, sen equidistancias. Traballar 
por un concello transparente e parti-
cipativo e que, sen escusas, sexa a 
voz de todos os veciños e veciñas na 
defensa dos seus dereitos diante do 
resto das institucións.”
 EU SON é máis necesario que nunca 
no goberno municipal. Quedou acre-

ditado ao lon-
go desta lexis-
latura que as 
mesmas políti-
cas de sempre 
non melloran 
a vida da veci-
ñanza. Preci-
samos coidar 
o máis próxi-
mo garantido 
os servizos 
público e iso 

gración.
 Queira que este 14 de abril, o Al-
calde Segundo Pampillón Rodríguez 
sexa lembrado no seu Municipio.   
Como hai 92 anos, no día da II Re-
pública, as distintas xeracións de fi-
llos e netos sempre lembraremos esa 
xesta, pulando por unha futura III Re-
pública. 

Tenda on line
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 A Louriña

O Porriño

O Porriño

só se consegue con principios, capaci-
dade e ganas.
 Pedro Ocampo, coordinador de Es-
querda Unida do Porriño. “Non podo 
máis que trasladar a satisfacción e tran-
quilidade que dá que unha muller coma 
Patricia Sío Bacelo sexa a nosa candi-
data no Porriño. Valoramos a súa valen-
tía e traballo e o compromiso coas ideas 
e valores da esquerda real.; feminismo 
e conciencia de clase; indubitable co-
raxe e firmeza ética fronte á corrupción 
e as malas praxis da política municipal. 
Apoiamos o seu sentido do ben públi-
co e a súa intelixencia e claridade de 
ideas. Todo o noso apoio e esforzo para 
que a súa proposta chegue á veciñan-
za do Porriño e poidamos, dunha vez, 
transformar o Concello e convertilo na 

Casa de todas as veciñas e veciños”.
 Presentaremos nas vindeiras semanas 
ás compañeiras e compañeiros que 
conformarán a candidatura, persoas 
dispostas a demostrar que hai outro xei-
to de facer as cousas.

Patricia Sío

O concello do porriño instala un valado de 
seguridade de 150 m en cans

 Atende así unha reclamación histórica da veciñanza que diminuirá o 
risco de accidentes  viandantes nesta zona

A Concellería de Obras, que 
dirixe Ramón Porto, iniciou 
estes días a instalación dun 
valado de seguridade na 
N-120,  na parroquia de Cans. 
Trátase dunha demanda 
histórica da veciñanza, que 
reclamaba solucións nunha 
beirarrúa de moito tránsito de 
peóns ante o risco de caída. 
O edil explicou que a instala-
ción do valado estase a rea-
lizar con medios propios e 
abranguerá unha distancia de 
150 m.
“Coa instalación deste valado de se-
guridade evítase o risco de accidente 
de viandantes, xa que ata o de ago-
ra estaba totalmente desprotexido co 

conseguinte risco de caída. Unha si-
tuación perigosa xa que existe un gran 
desnivel”, concluíu o rexedor, Alejan-
dro Lorenzo.  

Valado de Cans

Facenda obriga a pagar as facturas que 
Alejandro lorenzo leva anos paralizando, 

afirman os socialistas

 O PSdeG-PSOE do Porriño tildou 
hoxe ás declaracións do actual al-
calde do Porriño,
 Alejandro Lorenzo sobre a débeda 
municipal e o pagamento de factu-
ras, de “engano masivo aos cida-
dáns e cinismo político” ao afirmar 
que a débeda municipal reduciuse 
en 2 M de €, cando a realidade é 
que ese recorte provén da obriga 
de Facenda de pagar esa cuantía, 
por considerar as facturas total-
mente válidas e da elimininación 
por parte de Lorenzo de un millón 
de euros pendentes de sentenza 
cos proveedores. Por moito que in-
tente escondelo, asistimos a un au-
téntico “tirón de orellas” a Lorenzo 
por parte de Facenda, e un intento 
de engaño masivo de Alejandro Lo-
renzo.
 Os socialistas destacaron a tre-
menda irresponsabilidade que su-
pón borrar da
contabilidade Municipal 1 M de € 
en facturas pendentes de xuizo, 
decisión que tomou Alejandro Lo-
renzo para realizar unha auténti-
ca maquillaxe contable, xa que se 
os procesos xudiciais condenan a 
pagar ao Concello, terán que reco-
llerse novamente na contabilidade 
outra vez.
Cinismo e engano coa débeda 
municipal. O voceiro e candidato 
socialista, David Alonso Bargiela, 
saiu hoxe a respostar a Alejadnro 
Lorenzo, ao que pediu “decir a ver-
dade e non mentir aos porriñeses 
sobre a dédeba municipal” e lem-
brou que cando Alejandro Lorenzo 

tomou posesión como alcalde no 
2022, as arcas do Concello tiñan de 
13 millóns de euros. “Xa está ben 
de mentir sobre a débeda. Loren-
zo paralizou os pagos pendentes 
durante anos co seu voto, sabendo 
que o Concello tiña fondos de so-
bra para pagar. Alonso lembrou que 
esta misma semana, a
prensa recollía a noticia de que Fa-
cenda obrigaba a o concello do Po-
rriño a contratar un préstamo de 6 M 
de € para pagar a facturación pen-
dente de pago durante os últimos 
anos, paralizada polo PP nos ple-
nos. O candidato socialista achacou 
a Lorenzo a responsabilidade ab-
soluta do PP da débeda municipal, 
ao negarse a aprobar os pagos no 
plenos, que sistemáticamente, blo-
queou votando en contra.
 “Temos un alcalde que minte. Xa o 
sabemos e é unha vergoña” afirmou 
Alonso, que lembrou que “O propio 
Consello Consultivo de Galicia til-
dou de “chapuza “ a Revisión de
Oficio de estas mismas facturas en-
cargada polo Alcalde na súa audi-
toría. O Consello Consultivo indica 
claramente que hai que pagar toda 
a débeda pendente a proveedores e 
sólo pon en dúbida a facturación xu-
dicializada pendente de sentencia.
 “Mentres o alcalde se adica día a 
día a vender fume e mentir, o Porri-
ño segue sen Orzamentos no mes 
de Marzo.” Alonso recomendou a 
Lorenzo deixar de mentir e porse 
a traballar en regularizar a débeda 
que el mesmo creou ao no pagar a 
tempo.
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Radiografía política da comarca da Louriña ante 
as eleccións municipais de maio

A piques de entrarmos nun apaixonante proceso electoral analizamos a situación política dos 3 concellos da nosa co-
marca , así como a previsión do que pode acontecer no vindeiro proceso electoral. Velaí vai

Mos
 “LA REALIDAD Y EL DESEO” é un 
magnífico libro de poesía, dos meus 
preferidos, cuxo título está escrito en 
maiúsculas por expreso desexo de Luís 
Cernuda, o seu autor, para salientar a 
transcendencia de ambos conceptos. 
Ás veces todas as persoas tendemos a 
confundilos, a mesturalos e a borrar no 
noso subconsciente as fronteiras que 
sempre existen entre ambos planos. 
Vou tratar de non facelo nesta análise 
para dicir que o meu desexo é que a ne-
fasta alcaldesa de Mos vaia dunha vez 
ao sumidoiro político da historia. Non a 
coñezo persoalmente, as veces que fun 
ao concello a solicitar unha entrevista 
con ela sempre me deron largas e nunca 
pasei do “ xa te chamamos”, pero a súa 
praxe política, esta é unha valoración po-
lítica non moral, é a peor das posibles: 
bipolariza á sociedade en boa ou mala 
en función de se a identifica como ami-
ga ou non. Recordemos que chegou a 
cualificar a toda a unha CM do seu pobo 
como “Non grata”.
Este goberno municipal practica o peor 
cancro que ven sufrindo  o país galego 
desde a noite dos tempos : o nepotismo. 
E merece perder.
Pero deixando o desexo a un lado, e 
baixando ao campo da realidade temo 
que aínda non vai ser agora. Penso que 
o resultado vai ser calcado á actual arit-
mética municipal: 9 o PP e 8 a oposición( 
PSOE-BNG). E nada me satisfaría máis 
que equivocarme pero......haberá que 
ver o que acontece.
 O mérito dunha suposta nova maioría 
absoluta da actual alcaldesa non  sería 
de ningún modo atribuíble á súa xestión 

política,  ás súas cualidades morais ou á 
súa profundidade intelectual. As razóns 
son outras, e son a socioloxía e a psico-
loxía de masas as disciplinas que poden 
explicar o absurdo desta situación. Pre-
súmese unha moi forte suba do nacio-
nalismo que vai situar, ao meu xuízo, ao 
seu candidato Gustavo Barcia en dispo-
sición de optar á alcaldía no 2027 con 
opcións reais de acadala.
A Nova Peneira é un periódico serio que 
non  adoita comentar parvadas , pero 
desta volta, por se hai algún despistado, 
imos facer unha excepción: É probable 
que haxa unha candidatura co nome de 
Podemos neste concello. Non é posible 
analizala desde ningún parámetro políti-
co minimamente serio. É un esperpento 
carente de rigor e cada voto que recolla 
é un voto para o PP.

Salceda
 Este concello que viña de varias maio-
rías de Movemento Salceda( ex BNG) 
encabezados por Marcos Besada viviu 
unha situación peculiar no 2019, pois 
a aritmética resultante das eleccións:(-
PP-6,MS-4,PSOE- 3) obrigaba a enten-
derse a dous socios que non é que tive-
ran  moi boas relacións nese momento. 
No caso contrario, no suposto de que 
Movemento Salceda e o PSOE non fo-
sen capaces de artellar un pacto, habe-
ría alcaldía do PP.
Non foi doado, pero despois dunhas du-
ras negociacións conseguiron pechalo 
acordo. Así, Marcos Besada daba un 
paso atrás e a alcaldía sería compartida 
:os dous primeiros anos a alcaldesa foi 
Loli Catiñeira de Movemento Salceda, a 
primeira muller alcaldesa do seu pobo, 
toda unha honra para esta veciña de 

Soutelo, e os dous últimos anos a alcal-
desa foi a socialista Verónica Tourón.
Nas eleccións de maio o PP repite can-
didato co que non creo que teñan moitas 
esperanzas de gañar nesta vila. Santia-
go Rodríguez xa o intentou varias veces, 
non o logrou, e nada fai pensar que o 
acadará desta volta.
Ambas alcaldesas amósanse satisfeitas 
do nivel de compenetración que houbo 
nestes catro anos e o ambiente que se 
pulsa polas rúas é tamén positivo en re-
lación ás dúas figuras. Todo parece in-
dicar que MS e o PSOE necesitaranse 
novamente e que sexa na fórmula que 
sexa, eu aposto por unha nova alcaldía 
rotatoria dous anos para cada alcaldesa, 
formarán novamente goberno.
A miña previsión é que a suma das actas 
de ambas forzas será 8 fronte ás 5 que 
obterá o PP. En canto ao BNG non lle 
vexo ningunha opción de entrar.

O Porriño
Este parece ser o caso no que o prog-
nóstico sobre o que vai acontecer no 
mes de maio ao respecto e quen vai ser 
o futuro alcalde alcaldesa está máis cla-

ro: O popular Alejandro Lorenzo, un tipo 
moi traballador que , con maior ou menor 
eficacia,sempre está para todo o mundo, 
vai , presumiblemente, a acadar a maio-
ría absoluta.
O Porriño sobe este ano de 17 a 21 con-
celleiras/os ao superar os 20.000 habitan-
tes pero non creo que iso supoña ningun-
ha variable significativa na distribución de 
actas. O PSOE desta vila converteuse 
nunha banda, que deu un espectáculo 
lamentable despois da dimisión da de-
funta alcaldesa Eva García De La Torre e 
augúrolle unha longa travesía no deserto. 
Manuel Carrera supostamente non se vai 
volver presentar co que o panorama da 
dereita aclárase moito: todo o voto para 
o PP. O BNG axudado por un contexto 
favorable en todo o país, por un moi bo 
traballo dos seus representantes no Con-
cello e pola enorme calidade política do 
seu candidato Pedro Pereira, vai experi-
mentar unha suba significativa e EU-SON 
encabezada pola valente, traballadora e 
comprometida Patricia Sío, malia que o 
contexto non é favorable para eles, mere-
ce aguantar e agardo que aguante.

Reportaxe de Tino Lago
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Entrevista de Tino Lago

“No BNG temos a convicción de que estamos en 
disposición de disputarlle a alcaldía ao PP”

Pedro Pereira, candidato do BNG á alcaldía de O Porriño

 O veciño de Atios Pedro Pereira volve a encabezar a can-
didatura do BNG á alcaldía do Porriño. Nun contexto bas-
tante máis favorable para  a súa organización política que 
o do 2019 os nacionalistas amósanse moi ilusionados e coa 
convicción realista, así o din os números das últimas auto-
nómicas , de que están en situación de competir pola alcal-
día co PP.
 Eu que xa entrevistei moitas veces a Pedro Pereira digo o 
que xa dixen en numerosas ocasións: Pedro nas distancias 
cortas amosa  ser un político sobresaínte, e teño a convic-
ción de que se cada veciño e cada veciña de O Porriño tive-
ran a oportunidade de tomar un café con el sería imposible 
que non fose alcalde.
         Cales son as expectativas rea-
listas coas que se presenta a candi-
datura que vas encabezar?
 Considero que estamos nunha boa si-
tuación para experimentar unha suba 
substancial con relación ao anterior 
proceso de eleccións municipais. O 
noso obxectivo claro é liderar un go-
berno alternativo ao PP no Porriño
         Que valoración fas dos dous 
anos nos que estivestes no gober-
no?
 Entendo que a maioría da sociedade 
porriñesa puido apreciar que o BNG 
ten proxecto de vila para O Porriño e 
valora positivamente a nosa acción de 
goberno. De tal modo que podemos 
dicir que estamos en condicións de 
confrontar o noso modelo co do PP , 
e consideramos que a maioría da po-
boación porriñesa identifícase máis no 
modelo BNG.

         Antes mencionabas a túa aspi-
ración dunha suba substancial con 
relación ás municipais do 19, pero 
no medio houbo unhas autonómi-
cas nas que tirastes un resultado 
espectacular, un 26,60% dos votos, 
fostes 2º forza e se trasladaramos 
ese resultado ás municipais  ti se-
rías con toda probabilidade alcalde. 
Trasladar o resultado das últimas 
autonómicas ás próximas munici-
pais é unha proxección verosímil?
 Son procesos electorais distintos pero 
é algo perfectamente  posible, claro 
que si. e na nosa vontade está tratar de 
que aqueles que nos votaron nas au-
tonómicas tamén o fagan nas munici-
pais e incluso achegarmos á confianza 
de novos segmentos de votantes. No 
BNG de Porriño afrontamos o proceso 
electoral de maio sen ningún tipo de lí-
mite con moita ilusión e coa convicción 

de que o resultado non está decidido 
nin moito menos.
          Cales son as chaves do proxec-
to político do BNG para O Porriño?
 Nós estamos nas antípodas do modus 
operandi do PP, xestionar o día día e 
ir zafando os problemas como poden. 
Nós temos un modelo de vila e un 
proxecto político a longo prazo cuxas 
principais chaves son: A adecuación 
do plan xeral á demanda actual, gañar 
espazos para as persoas, tamén nas 
parroquias, incrementar as zonas ver-
des e desenvolver infraestruturas que 
vertebren o Porriño do futuro. A circun-

valación pola parte sur de cara a Cans 
é moi necesaria para producir unha 
significativa diminución de tránsito pola 
nosa vila , humanizar as súas rúas e 
facer unha vila máis humana e amable 
para as persoas que aquí vivimos.
         Algunha zona en concreto na 
que consideres necesario actuar 
xa?
 Si, a contorna do Campo da Feira e 
a rúa Pío XII, para conectar as dúas 
zonas peonís hoxe existentes e dotar 
ao centro do Porriño dun espazo verde 
de lecer para as persoas. Algo que xa 
tiñamos deseñado na nosa etapa de 

Ana Pontón aapoiando a candidatura do BNG no Porriño
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goberno
         Cales foron as principais ac-
tuacións impulsadas polas conce-
llerías do BNG nestes dous anos 
que estivestes no goberno?
 Como sabes nós levamos cultura e 
aínda considerando a enorme dificul-
tade que supuxo a pandemia fixemos 
unha xestión cultural máis que nota-
ble. Tratamos de achegar a cultura, 
en colaboración coas distintas aso-
ciacións a todos os currunchos de 
todas as parroquias.
 No que respecta ás miñas responsa-
bilidades en pouco tempo fixemos un 
cambio importante no que é o espa-
zo público. Por exemplo: acadamos 
a humanización completa da rúa Alo-
ques, unha vella demanda do barrio, 
melloramos de maneira notoria a rúa 
Manuel Rodríguez no barrio de San 
Bieito e quedounos pendente a zona 
de San Sebastián. Tamén se adquiri-
ron terreos na contorna do río Louro 
como primeiro paso necesario para 
transformar este entorno.
         Liches a entrevista que fixe-
mos nestas páxinas aos represen-
tantes da plataforma veciñal de 
Torneiros o pasado mes? 
 Si, lina.
         E cal é a túa opinión?
 Coincide completamente coa que 
expresaron os representantes veci-
ñais referente a que o actual alcalde 

no amosa ningún tipo de feito con-
creto que permita deixar claro que 
a súa posición real, fora dos xestos 
amables, sexa en verdade solidaria 
coa veciñanza de Torneiros que se 
opón a semellante actuación na súa 
parroquia. O alcalde non ten feito 
nada, desde as súas competencias, 
para evitar a instalación do centro de 
transportes en Torneiros.
         A posición do BNG sobre o 
centro de transportes cal é?
 Non digo que non sexa necesario, o 
sector necesita un lugar digno, pero 
Torneiros non é o espazo adecuado. 
Nós opómonos a que se faga alí e si-
tuámonos con claridade a carón da 
veciñanza. No pleno presentamos 
unha moción para modificar o PXOM 
e protexer  o lugar evitando usos in-
dustriais e loxísticos.
          En relación á situación eco-
nómica o alcalde declaraba recen-
temente nun medio de comunica-
ción que en abril ían comezar a 
pagar as facturas pendentes , que 
son moitas e de moito tempo, a 
provedores. Que tes que dicir ao 
respecto?
 De momento non temos constancia 
de ningún expediente. As facturas de 
abril son as que había para pagar hai 
dous anos e que  Alejandro Lorenzo 
impediu que se pagaran ao bloquear 
os abonos co seu voto en contra.

         A conta 413 , de facturas 
pendentes de pago, é tan grande 
porque o PP bloqueou de maneira 
consciente e premeditada que se 
pagasen esas facturas?
 Si.
          Rotundamente si?
 Si, rotundamente si.
          Como valoras a xestión do 
actual goberno no que atinxe ao 
asunto do lindano?
 Pouco despois de que o actual al-
calde chegara á alcaldía a Xunta 
anunciou un investimento superior ao 
millón de € para abordar este tema. A 
día de hoxe non hai nada en marcha. 
En definitiva , unha máis na dinámica 
deste alcalde: as súas boas palabras 
non se corresponden cos feitos. Nin 
a Xunta do PP nin o goberno local do 
PP teñen interese en resolver o pro-
blema do lindano en Torneiros.
         Sobre o conflito coas cantei-
ras de Atios?
 Outro exemplo máis que amosa a 
falsidade coa que actúa o alcalde 
de O Porriño. O recurso que fixo no 
seu momento non era necesario; nin 
o que fixo o PSOE, nin o que fixo o 
PP. Este último ademais feito en con-
tra da vontade do pleno. O alcalde 
mentiu, e o concello tivo que pagar 
as costas dese recurso. Unha irres-
ponsabilidade que só ten un respon-
sable.
         Quen é?
 Alejandro Lorenzo.
         Como valoras a política cultu-
ral deste goberno?
 Manifestamente mellorable. O seu 
modelo limítase ao da cultura da fes-
ta. Teñen unha eiva importante que 
é que non practican o consenso nin 
coas AVV nin coas asociacións cul-
turais.  Recentemente o concello ga-
bábase de que o festival de Cans ía 
ter a maior achega económica da súa 
historia. Si, pero iso só supón unha 
suba de 5.000€ mentres o goberno no 

que estaba o BNG subiulle 20.000€. 
Logo, razóns para o auto bombo este 
goberno non ten ningunha.
         O PP está a vender a idea de 
que en Porriño a súa maioría ab-
soluta é pouco menos que inevita-
ble. Sendo realista Pedro, o partido 
está decidido?
 De ningún modo. É máis, pensalo 
é faltarlle o respecto á veciñanza do 
Porriño. Nós como che dixen temos a 
intención, e a convicción de que es-
tamos en disposición de  disputarlle a 
alcaldía ao PP. Temos moi boa can-
didatura e se a maioría da sociedade 
nos dá unha oportunidade, como xa 
fixemos noutras ocasións, demostra-
remos que somos unha forza na que 
se pode confiar. Canto máis BNG, 
mellor lle irá ao Porriño.
          Como valoras a política cul-
tural deste goberno?
 Os criterios son colectivos e már-
caos a organización local do BNG. 
Buscamos persoas implicadas emo-
cionalmente con Porriño, con expe-
riencia na xestión pública , formación 
, rigor, solvencia e cun perfil social 
moi marcado.
         Preséntanos aos 7 primeiros?
 Ben, fágoo porque así mo preguntas 
pero quero deixar claro que para min 
todas as persoas da candidatura son 
igual de importantes.
 No número 2 está Miriam Martínez 
, é traballadora social é unha muller 
de Budiño que xa ten experiencia de 
goberno. Ten, sensibilidade social e 
capacidade de xestión. É a actual 
responsable local do BNG
 No posto 3 está Marcelo Rodrí-
guez, tamén con experiencia como 
asesor do goberno. É un home que 
desenvolve o seu labor profesional 
no sector medioambiental , un eido 
fundamental na forma de entender 
os gobernos do BNG. Ten solvencia, 
coñecementos e rigor.
 No número 4 está Mónica Bugarín, 

Reportaxe

O teu 
xornal en 
galego
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tamén con experiencia pois foi con-
celleira na oposición .Actualmente 
traballa na administración pública, 
na Xunta de Galicia. E vai ser unha 
persoa de grande axuda polo seu co-
ñecemento dos procedementos ad-
ministrativos.
 No número 5 vai Ana Bastos, é mes-
tra de ensino secundario. Ten un am-
plo coñecemento do sector cultural 
e é unha persoa como todas as de-
mais, moi implicada emocionalmente 
co Porriño
 No número 6 vai Cesar Lourido, com-
poñente da Asociación Cultural Arela, 
organizadora do Festival de Cans.
 No 7 vai Soraya Domínguez. Mestra 
de ensino secundario. Actual voceira 
da Marcha Mundial das Mulleres na 
Louriña.

Estrada Porriño- Redondela
Nº 73, Baixo

Reportaxe

H

opinión

Patricia Sío,  Eu Son Porriño

ai algo máis dun ano pero menos de dous chamoume 
un señor alporizado para dicirme, a conta da insostible 
situación do Concello : “las cosas de Porriño se arreglan 
en Porriño”. Non se arranxaron, só cambiaron: da desi-
dia á festa, cun concello híbrido entre oficina de reparto 

e externalizador de servizos (simple pagador) e un cruceiro (dos 
que saen na tele) ou banquete de voda. O Porriño é un photocall, 
o alcalde un influencer, relacións públicas atento a case todo. E 
parece que a xente vai estando entretida, cun padriño de cerimo-
nia que vai preguntando polas mesas se todo está ben.
Malia isto, claro que as cousas temos que arranxalas aquí, se 
queremos e temos claro cales son as importantes e cara onde se 
quere avanzar. Despois de sete anos de inoperancia e desfeita, 
dunha pandemia e un ano de hiperactividade e improvisación, a 
moita  xente escorrégalle todo e abandónase á troula, outra non 
ten ánimo case para erguerse e abrir unha nevera baleira. Con 
tal situación parece que o consolo que queda é crer, fe cega en 
marabillosos anuncios, fotos e vídeos que nos regalan (paga-
mos) dende a casa consistorial.
Que é todo e que é ben? Merecemos máis, algo mellor que se-
ñores que anuncian as cousas, outros que lles reprochan cousas 
que eles non solucionaron cando gobernaban. As típicas declara-
cións de principios, coas que todo o mundo concorda, e que van 
fiando algún eslogan con outro. Hai detrás unhas experiencias 
de goberno que non os avalan, a uns e a outros, pero que muitas 
veces tapan as siglas.
Votar cada catro anos pedindo que polo menos non rouben, uns 
mínimos de limpeza viaria, parques decentes, camiños en con-
dicións, saneamento, festas e troula. De verdade aspiramos só 
a iso, ao mínimo do mínimo? Conformámonos con piche, festa e 

fotos? Seguro que non se pasamos de espectadores/as a cidadáns 
e cidadás, mudando o rol de simples seguidores/as e exercendo 
os nosos dereitos. Urxe abrir canles de participación veciñal. Debe 
darse a posiblidade de achegar e opinar na medida do que nos 
apeteza e consideremos axeitado, con procedementos sinxelos. A 
xente debe poder relacionarse e ser parte do Concello con facilida-
de, obter respostas claras, rápidas e motivadas, sempre.
Así é como se comeza a deseñar un proxecto de futuro, baseado 
no esencial, en garantir servicios municipais de calidade e a defen-
sa de condicións de vida dignas. Non podemos desenvolver ningún 
plan se non temos cimentos sólidos. Os concellos externalizadores 
son febles, esquilmados e non só e sempre de cartos, que tamén, 
senón de capacidade e forza e póñense de perfil ante situacións 
das que son responsables, deixádonos nas mans das empresas 
adxudicatarias. Hai que ter valentía e firme vontade de empezar a 
recuperar a xestión directa dos servizos. Non se trata de inventar 
nada que non se fixera antes noutras cidades e vilas.
Un proxecto de futuro constrúese con programa, programa e pro-
grama. Un programa que debulle as medidas concretas para aca-
dalo. Isto require tamén ir petar noutras administracións ou nas di-
reccions dalgunhas empresas para tratar cuestións fundamentais e 
muitas veces complicadas. Fóra de conversas en petit comité e do 
Salón de Plenos, un alcalde ou alcaldesa debe ser firme,  constan-
te e non engurrarse. Non se pode ir coma chaíñas, hai que porfiar 
nas nosas demandas diante de quen corresponda. 
Non nos conformemos con un xestor de mantemento, un organi-
zador de eventos, un señor que fai vídeos ou manda cartas. Non 
imos descubrir a pólvora pero si que as cousas do Porriño vanse 
arranxar: con programa, seriedade e rigor, tendo claro para quen 
traballamos.

O Porriño: do photocall ao programa (de goberno)
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 O pasado sábado 18 a sala Rebullón das Pedriñas aco-
lleu a presentación do festival Moska Rock.Este festival 
desenvolverase o vindeiro 13 de maio na devandita sala, 
e está orgnizado por un grupo de rapaces mosenses 
que decidiron dar o salto ao difícil mundo da autoorga-
nización.Moita sorte e moitos éxtios para eles.

Presentación do “Moska Rock”

A organización do Moska Rock

A louriña
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A louriña

O BNG pide explicacións polos sobresoldos a familiares e 
militantes do PP de Mos

 As contas do Concello de Mos do ano 
2022 recollen unha serie de pagos a 
empregados e empregadas munici-
pais que o portavoz do BNG, Gustavo 
Barcia, cualifica como “sospeitosos”. 
Baixo o epígrafe de “complementos de 
produtividade”, a Alcaldía pode conce-
der mensualmente suplementos sa-
lariais ás persoas que desenvolveran 
unha actividade de carácter extraor-
dinario. Este tipo de remuneracións 
están recollida na Lei do Emprego Pú-
blico de Galiza, pero en Mos, tal como 
denuncia Barcia, “os sobresoldos mu-
nicipais adoitan repartirse de maneira 
inxustificada entre membros da execu-
tiva local do Partido Popular e familia-
res directos do equipo de goberno”.
 O Concello de Mos conta actualmente 
con preto de 90 traballadores e trab-
lladoras, pero apenas 17 cobraron al-
gunha produtividade no último ano. Só 
seis destas persoas percibiron máis 

de 2.000 euros e entre elas, destaca 
con moita diferencia un funcionario do 
departamento de Vías e Obras que 
é, ademais, irmán dun concelleiro do 
PP. A alcaldesa asignoulle a este tra-
ballador, por decreto, importantes 

sobresoldos 
nos meses de 
xaneiro, xullo, 
agosto e se-
tembro que 
suman, no 
seu conxunto, 
6.533,85 eu-
ros. Esta mes-
ma persoa 
foi tamén a 
segunda que 
máis produtivi-
dades cobrou 
en 2021, sem-
pre en base a 
xustificacións 

xenéricas referidas a que “desempe-
ñou o seu traballo con actividade ex-
traordinaria” ou ao seu “especial inte-
rese e rendemento”. 

Nepotismo 
 Gustavo Barcia advirte de que, “aín-

da que estas produtividades son for-
malmente legais, eticamente son máis 
que cuestionables”. Cre, ademais, que 
“estamos ante un posible caso de ne-
potismo, onde a alcaldía está a favore-
cer claramente a un familiar directo dun 
membro do equipo de Goberno”. Por 
este motivo, considera que “tanto Ni-
dia Arévalo como o concelleiro aludido 
deben ofrecer explicacións sobre este 
desembolso arbitrario de diñeiro públi-
co e, se non son capaces de xustificalo, 
deberían asumir responsabilidades”. 
Na súa opinión, “resulta curioso que 
apenas uns poucos traballadores muni-
cipais sexan merecedores de produtivi-
dades e máis aínda, que na maior parte 
dos casos ocupen postos designados 
a dedo ou estean directamente relacio-
nados co PP de Mos”. Considera que 
estamos ante “un novo exemplo do uso 
das institucións para beneficio propio” 
por parte do partido no goberno

O irmán dun concelleiro percibiu en 2022, a través de decretos da Alcaldía, máis de 6.500 euros en concepto de “produtividade”.
Gustavo Barcia considera “sospeitoso” que as retribucións extraordinarias adoiten repartirse entre persoas próximas ao Partido Popular.

Mos 

Gustavo Barcia
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HORIZONTAIS
A-FACER OS CADABULLOS A UNHA LEIRA-CONTENTA. B-XORNALISTA DE MONDARIZ 
REDACTORA DE A NOVA PENEIRA- O CONTRARIO DE MOITO. C-PREPOSICIÓN- DEUS 
EXIPCIO-ALIMENTO FEITO CUNHA VARIEDADE DE LEITE CALLADO-UN. D-AGÁS- SÍMBOLO 
QUÍMICO DO ESCANDIO- CONSOANTE REPETIDA- CEN POR DEZ. E-EQUIPO DE FÚT-
BOL DO BRASIL-CADA UNHA DAS DÚAS METADES LATERAIS DA PARTE POSTERIOR DO 
LOMBO DALGÚNS ANIMAIS-ÚLTIMA VOGAL. F- ANTIGA CIDADE DE MESOPOTAMIA- PARTE 
INICIAL DA VIDA- O NOSO SATÉLITE- SÍMBOLO QUÍMICO DA PRATA. G- TUMOR BENIGNO  
QUE XORDE POLA PROLIFERACIÓN DE TECIDO ADIPOSO- CONSOANTE- 50- CONSOAN-
TE-CONSOANTE REPETIDA. H-ACTRIZ E MODELO FRANCESA- UN. I -VOGAL- DÉALLE 
LECTURA- CONSOANTE-ANTIGO EQUIPO DE BALONCESTO DE FERROL- CONSOANTE. 
K-ENTREGUEI- SEGUNDO MES DO CALENDARIO REPUBLICANO FRANCÉS. L-ASÍ, TAL 
CAL-PUSILÁNIME- CONSOANTE. M-CONDENA DUN TRIBUNAL ECLESIÁSTICO-ESTABAN- 
VOGAL REPETIDA

VERTICAIS
 1-EXTREMA DUNHA LEIRA CANDO QUEDA SEN TRABALLAR- SOCIEDADE ANÓNIMA. 2- RE-
PRESENTACIÓN DUNHA IDEA  ABSTRACTA- ABREVIATURA DE DIÑEIRO.3- CONSOANTES 
DE DEMO-AXENCIA TRIBUTARIA-PELA .4- RÍO DE SUÍZA- TOMEI NOTA-CONSOANTE. 5-EX-
PRESIÓN OFENSIVA CONTRA  A DIVINDADE- AS DÚAS PRIMEIRAS VOGAIS. 6- A ÚLTIMA E 
A PENÚLTIMA-COMEZO DUNHA ACCIÓN QUE NON SE CHEGA A COMPLETAR-POLICÍA MI-
LITAR.7-DISCO DE LONGA DURACIÓN-SÍMBOLO QUÍMICO DO XERMANIO-UN- O CONTRA-
RIO DE MALA.8-NORMA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO- AO REVÉS GANCHO DE METAL 
UTILIZADO PARA PESCAR-DOMINIO XEOGRÁFICO DE RUSIA. 9.O IATE DO ANTECESOR DO 
REI EMÉRITO NA XEFATURA DO ESTADO ESPAÑOL-CRUZAMENTO. 10-CONSOANTE-ERRO 
TIPOGRÁFICO- GRANDE EXTENSIÓN DE AUGA SALGADA.11-POLIURETANO-ESPIDO- QUE 
TEN SONA.12-RÍO GALEGO- ENTOARON UNHA CANCIÓN.13-PRONOME DE PRIMEIRA 
PERSOA- CONTRACCIÓN DE ME+A- AO REVÉS ENFADO, CÓLERA. 14- 602-EXPRESIÓN MI-
LITAR PARA INDICAR QUE UNHA ORDE DEBE DE SER CUMPRIDA- EXPRESIÓN UTILIZADA 
PARA SAUDAR.15-CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO- URBANO...........PINTOR 
GALEGO-NOTA MUSICAL

SOLUCIÓNS
HORIZONTAIS

A-CADABULLAR-LEDA. B-ALMALOPEZ-POUCO.C-DE-RA-IOGUR-I.D-AGA-SC-RR-MIL.E-BOTAFOGO-ANCA-
U.F-UR-NENEZ-LUA-AG.G-LIPOMA-N-L-N-RR.H-LAETITIA CASTA-I.I-O-LEAO-R-OAR-S.K-DEI-BRUMARIO.L-
SIC-APOUCADO-LL.M-ANATEMA-ERAN-AA

VERTICAIS
1-CADABULLO-SA.2-ALEGORÍA-DIN.3-DM-AT-PELECA.4-AAR-ANOTEI-T.5-BLASFEMIA-AE.6-UO-CONATO-
PM.7-LP-GE-I-BOA.8-LEI-OZNA-RU.9-AZOR-CRUCE.1O-R-GRALLA-MAR.11-PU-NU-SOADA.12-LOR-CANTA-
RON.13-EU-MA-ARI.14-DCII-AR-OLA.15-AO-LUGRIS-LA

O encrucilladOO encrucilladO 
                                Por Khan deanPor Khan dean
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Xoan Carlos Caballero,  profesor en Salvaterra

opinión/ humor/ encrucillado

A
 Ponteareas acaba de retor-
nar o sector  “puenteareano” 
del PP. Desapareceron da 
vila a principios de século 
despois de chuchar das ar-

cas municipais durante décadas. O 
Partido Popular presenta  como can-
didata a unha descoñecida para va-
rias xeracións ponteareás. Pero non 
se preocupen que a partires de ago-
ra comezarán a escoitar falar dela, a 
vela nalgunha cafetería ou camiñan-
do pola rúa saudando, cun sorriso de 
orella a orella, para darse a coñecer.   
A xeración do Xabarín Clube non ten 
a máis remota idea de quen é Nava 
Castro. Os electores que agora te-

ñen 30 anos tiñan 10 cando deixou 
de ser alcaldesa e os de 20 aínda 
non naceran. Quizais por iso, emu-
lando a Ayuso, sacou da lavadora ao 
noso Nacho Cano, ao cantante do 
Caimán do Río Tea.
A este sector de poboación, que da-
quela aínda non podía votar, imaxino 
que lle sorprenderá descubrir a ro-
cambolesca vida laboral da candida-
ta popular e o que cobra, segundo o 
portal de transparencia. Seguro que 
lles chaman a atención os motivos 

polo que foi deputada no parlamento 
galego substituíndo a Pablo Crespo, 
cabecilla da Gürtel, agora na cadea 
por saquear as arcas públicas.ou as 
razóns polas que conseguiu ser de-
putada no parlamento español. Pre-
guntaranse como pode ser Directora 
de Turismo e descoñecer de onde 
son os peliqueiros e cigarróns, onde 
está situada Estaca de Bares ou a di-
ficultade que ten para expresarse na 
lingua do propio país ao que repre-
senta.  

Os votantes de entre 18 e 35 anos, 
dubido moito que se vexan represen-
tados por unha persoa que chegou tan 
arriba non por méritos propios senón 
por ser filla de, amiga de, parente de 
ou por trapicheos nos despachos. 
A xente nova de hoxe ten que sa-
crificarse. Moitos traballan para fa-
cer unha carreira, outros teñen dous 
traballos para chegar a fin de mes. 
Abondan os que comparten piso entre 
catro, os que esconden as licenciatu-
ras, os masters, títulos de posgrado e 
coñecemento de idiomas. para atopar 
traballos en precario.
O cantante do Caimán do Río Tea é 
coñecedor do que acabo de relatar 

e de como in-
cumprindo a lei, 
a agora candi-
data, negouse 
a retirada do 
monumento a 
Franco situado 
na Praza Maior. 
Non sei si ten 
pensado poñer 
a súa lideresa 
como exemplo 
de éxito persoal 
e profesional 
á xuventude, 
aos parados, 
aos aspirantes 
a mileuristas, 
t rabal ladores 
en precario e 
pluriemprega-
dos que non 
chegan a fin de 
mes, etc. 

Los Puenteareanos
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Pedro Vieitez, Vogal do Colectivo Republicano de Redondela

opinión

Cando o fascismo entra pola porta a memoria sae pola xanela
 esquecemento non é o contrario 
da memoria, senón da verdade, 
porque ao non lembrar falsificase a 
historia, e un pobo que non coñe-
ce a súa historia está condenado 

a repetila.
Dende o Colectivo Republicano de Redon-
dela condeamos e denunciamos o enésimo 
ataque fascista que sufre o monumento do 
Alto da Concheira, deslucindo este símbo-
lo de loita pola libertade e de homenaxe a 
aqueles que foron asasinados polo réximen 
fascista do 36.
 Este ataque protagonizado unha vez máis 
polos herdeiros das hostes fascistas e parti-
darios do esquecemento e do ̀ `non remover 
as feridas´´ e que se senten representados 
pola diestra rancia e casposa, chamese 
PP, herdeiros de Alianza Popular do mi-
nistro franquista Manuel Fraga, dos cales 
5 ministros chegaron a votar en contra da 
Constitución de 1978, Vox que representa o 
fascismo en estado puro, oculto ata hai non 
moito tempo nas filas do PP, e que decidiron 
sair do armario sin ningún tipo de complexos 
para alcanzar o poder, ou Cs, un partido di-
señado  dende os despachos do poder, para 
dirixentes que non tiñan cabida no PP e sin 
ideoloxia propia e que nestes intres atopan-
se en peche por derribo.
 Esta desmemoria e consentida pola pre-
sunta esquerda do PSOE de Felipe Gonza-
lez, a maior das estafas da esquerda políti-
ca deste país, que foi nomeado secretario 
xeral despois de dar un golpe de estado no 
congreso socialista do Suresne en 1974 coa 
axuda e complicidade de Estados Unidos  li-
derado por Willy Brandt e a CIA. 
Para conseguir esta gran amnesia colecti-
va estas serpes con distinta pel, necesitan 
o apoio da caverna mediática, financiada 

polas grandes oligarquías do Ibex 35, que 
son quen de  propoñer golpes de estado sin 
utilizar ningún tipo de armas bélicas conven-
cionais, empleando como armas de des-
trucción masivas, a subida dos precios dos 
alimentos básicos, a enerxía, as hipotecas 
e o menor poder adquisitivo da clase obre-
ira. Estes piratas financieiros da dictadura 
franquista, recovertidos agora en corsarios 
con patente de corso para impulsar o terro-
rismo de Estado, abandeirados dos recortes 
sociais, da austeridade, os desfiuzamentos, 
a precariedade laboral e o expolio da clase 
obreira. Todo elo, coa mirada complice da 
casta sindical e patronal que se alimentan 
de subvencións e marisco a conta do sacrifi-
cio dos obreiros deste país.

I ncluimos nesta lista de com-
plices da desmemoria a igrexa 
católica, que tanto presume de 
caridade e de estar do lado dos 
necesitados e que sen embar-
go traizoando os propios prin-
cipios do seu ser imaxinario, 
posicionanse a carón dos máis 
poderosos como o fixeron anos 
atrás paseando baixo palio o 
ditador.
 Pero si cadra esta vez os ván-
dalos descerebrados, apor-
taron un dato que faltaba na 
historia representada no mo-
numento do Alto da Concheira, 
que foi poñer o nome e mesmo 
o símbolo do asasino, unha 
pintada do ``Victor´´ franquista 
que rematada a guerra de Es-
paña foi elexido para ser utili-
zado no ̀ `desfile da vitoria fran-
quista´´ (19 de maio do 1939) e 
a partir de entón, foi a firma e 

o emblema de Francisco Franco 
durante toda a ditadura franquista, de esta 
forma por fin se recoñece a autoria do xe-
nocida que asasinou e torturou a país, nais 
e fillos tanto en Galiza como no resto do 
Estado.
 Tamen dende este colectivo chamanos a 
atención a total impunidade coa que é po-
sible actuar no concello de Redondela, xe-
rando a dor nas familias e achegados de 
quenes un día deron o mellor da súa vida 
na defensa da legalidade e na procura dun-
ha sociedade máis xusta, representados 
neste sinxelo monumento. O seu exemplo 
son a fonte de enerxía que nos impulsa a 
ondear a bandeira da libertade, a xustixa, 
a fraternidade e que nos permite erguernos 

agora como semente dos asasinados nas 
gabias.
 Sorprende bastante, que mentras aso-
ciacións como o Colectivo Republicano 
de Redondela, e outras moitas espalladas 
por todo o territorio galego, que traballan a 
prol da recuperación da memoria histórica, 
cumpren con todos os requisitos e superan 
non poucos atrancos para manter as nosas 
actividades no suposto marco da legalida-
de, partidos políticos como o PP e Vox ne-
guense a condear o franquismo e mesmo 
unha institución supostamente democrática 
como a Xunta de Galicia, adique sin ningún 
tipo de rubor unha sala a Antonio Rosón, 
recoñexido falanxista.
 Só morre o que se esquece, por elo den-
de o Colectivo Republicano de Redondela 
sempre teremos presente e como referen-
tes, a aqueles que abriron o camiño do por-
vir mesmo a costa de derramar a súa san-
gue. A nosa loita e por informar e contar a 
verdadeira historia, secuestrada polos fas-
cistas, sacando a luz a historia dos silen-
ciados e para que esta sociedade deixe de 
agachar a faciana, non soio polo peso da 
exclavitude capitalista, senon pola presión 
das redes sociais, de vivir só para o ocio e 
o entretemento. Parafraseando a Eduardo 
Galeano, vivimos nunha sociedade na que 
é máis importante o funeral que o morto, a 
boda máis que o amor e o físico máis que o 
intelecto. Vivimos nunha cultura do envase 
que desprecia o contido.
Dende o Colectivo Republicano de Re-
dondela esiximos restituir canto antes este 
monumento e facelo cantas veces faga 
falla, ate que a cordura e a xustiza saian 
triunfadoras. Seguiremos na loita en prol da 
memoria, a dignidade e a xustiza de todos 
aqueles que son semente de vencer.

o

Estado  do monumento a os asasinados polo estado fascista no alto da Concheira
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“O BNG de Redondela sae a gañar as eleccións porque 
somos a alternativa real ao goberno de Digna Rivas”

Jéssica García, concelleira do BNG de Redondela

Jéssica é unha muller de 29 anos de idade e é  a número  2 
dos nacionalistas de Redondela. Natural de Vilar de Infes-
ta é profesora  no IES Illa de San Simón. Ela debutou  na 
corporación redondelá hai 4 anos  no mandato do 2019. A  
súa seriedade, rigor,  e a súa elevada capacidade política 
convertérona nunha peza  moi importante nas ringleiras 
do  BNG de Redondela. Novamente repetirá como número 
dous  na candidatura dos nacionalistas galegos que  enca-
bezará  Xoan Carlos González. E nós falamos  con ela

Jéssica García

      Que valoración fas 
destes case catro anos 
como concelleira na 
oposición?
 Decidimos e creo que 
acertadamente non for-
mar parte do goberno.
         Non te arrepintes  
daquela decisión?
 Non. O contrario tería 
significado unha nova al-
caldía do PP. E O BNG 
nunca vai facilitar algo tan 
nefasto para Redondela. 
Pero tampouco estou sa-
tisfeita co seu resultado.
         Por exemplo por 
que?
 Demos apoio á alcaldía 
de Digna e ao PSOE  e 
pensamos que ía ser un 
avance nas políticas de  
igualdade e por desgraza 

non o notamos.
              Ves estancamento no femi-
nismo a pesar de que o Goberno Mu-
nicipal está capitaneado por unha 
muller e hai catro mulleres neste 
mandato?
 No ámbito municipal, si, mesmo me 
atrevo a dicir que hai un retroceso. 
Logo hai diferentes colectivos que tra-
ballan moitísimo polo feminismo. Pero 
o consello municipal da muller está 
desmantelado; tanto cando o levou a 
alcaldesa como agora que o leva Iria.
Por outra parte campañas como o 
25N de hai dous anos que se dedicou 
en exclusiva  a pintar bolboretas polo 
Concello pois que queres que che 
diga, como pouco son manifestamen-
te mellorables. Mesmo este último ano 
contra programaron as mobilizacións 
do 25 cuns premios, que non digo que 
non sexan importantes,pero que se po-
derían ter feito calquera outro día
          Quen ten o mérito do ano das 
mulleres de San Simón?
 Malia que intentou apropiarse del a 
alcaldesa, en realidade tratouse dunha 
proposta do BNG de Redondela. A loi-
ta das mulleres do común: das nosas 
aboas, nais .....que padeceron e pade-
cen a discriminación machista dunha 
sociedade patriarcal é o que cómpre 
pór en valor de maneira adecuada e 
suficiente. E iso este goberno non o fai.
           Ponme un caso concreto no 
que non se fixera?

 Cando se inaugura o parque de Re-
gojo .Se este goberno fora realmente 
feminista, o que  tiña que ter feito era 
darlle valor nas láminas que puxeron 
ás mulleres de Regojo que foron as 
que  defenderon os postos  de traballo.
 Outro exemplo: unha  das primeiras ini-
ciativas que toma o goberno do PSdeG 
e de AER é eliminar as concentracións 
mensuais contra a violencia machis-
ta. Nós consideramos esencial seguir 
amosando a nosa posición ao respec-
to dun fenómeno, a violencia machista, 
que por desgraza segue acontecendo 
todos os días. E por esa razón nós se-
guímolo facendo os primeiros luns de 
cada mes. É que na nosa localidade 
nos últimos anos os abusos sexuais 
subiron máis dun 200% e esta mons-
truosidade temos que combatela si ou 
si, día si e día tamén.  Nós entende-
mos que non se pode mirar cara a ou-
tro lado e eliminar as concentracións 
contra a violencia machista. Non vai 
na liña correcta dun goberno que se di 
feminista.
              Ti propuxeches activar un 
protocolo ante casos de violencia 
sexual en Redondela?
 Si, ademais esa foi a primeira moción 
que eu defendín no pleno.
                  E?
 Seguimos á espera.
                 Cal é a túa opinión acerca 
da controvertida lei do só si é si?
 Eu creo que o sentido común esixía 

entrevista de Marco A. Santos Soto
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un acordo previo claro e definido entre 
os dous socios de goberno, PSOE e 
Podemos, antes de tramitar a lei. Para 
o BNG o consentimento explícito por 
parte da muller si ten que aparecer no 
texto legal.
          Estás satisfeita do traballo de 
oposición que desenvolveu o BNG 
neste mandato?
 Para min fomos a oposición real que 
tivo o goberno de Digna Rivas
           AER?
 Primeiro foron parte do goberno, logo 
non, pero continuamente están che-
gando a acordos. Ademais , ao meu 
xuízo, o seu abandono do goberno é 
un exemplo de escasa responsabili-
dade. Eles levaron unha concellería 
moi importante, a de participación ci-
dadá, que foi a que co beneplácito da 
alcaldesa se encargou de desfacer os 
consellos parroquiais. En liñas xerais 
o seu paso polo goberno non achegou 
nada significativo.
           O PP?
 Foi da man do goberno en moitas 
ocasións
           Por exemplo?
 Cando fixeron a prórroga para que 
Sacyr continuase levando o servizo 
do SAF, ou cando chegaron a un acor-
do para a limpeza de edificios muni-
cipais.  Por outra parte tanto o noso 
grupo municipal como o conxunto da 
militancia do BNG de Redondela so-
mos un colectivo cohesionado , rigo-

roso e serio que nin ten dimisións nin 
dá ningún tipo de bandazo.
         E agora toca que valores ao 
goberno?
 Non é fácil atopar algo que Digna Ri-
vas fixera ben. Pola contra  si se pode 
falar con relativa facilidade do que 
desfixo Digna Rivas. Desfixo: O con-
sello municipal da muller, os consellos 
parroquiais, o consello forestal, todos 
os órganos de participación onde a 
veciñanza de Redondela podía parti-
cipar e decidir.
          Pero vós  si a apoiastes na 
investidura
 Si, e como é obvio non estamos nada 
contentos da súa acción de goberno. 
O certo é que moitos dos puntos do 
acordo de investidura non os cumpriu.
             Por exemplo?
 Devolver as axudas ás traídas de au-
gas. Non o fixeron ata que o BNG o 
esixiu para facilitar a aprobación dos 
orzamentos.
           O goberno trata por igual ao 
casco cás parroquias?
 Non. Todo se centra no casco. As 
persoas que viven nunha parroquia 
parece que son cidadáns e cidadás de 
segunda.
           A vosa posición ao respecto 

da situación do SAF?
 A responsable da situación tan mala 
dun servizo que debera ser esencial 
ten nome e apelidos:
Digna Rivas Gómez. Ela non se atre-
veu a debater no pleno, que é onde 
teriamos que ter debatido sobre algo 
tan importante, e aprobouno ela soa.
 Os pregos aprobados non valen e a 
nós nos encantaría telo tratado no ple-
no para podérmolos mellorar.
 A situación do SAF é moi complicada 
tanto no que se refire ás traballadoras 
como ás usuarias e usuarios. Agora 
ben esta situación, que é real, non im-
plica que o que diga PP sexa certo. 
Cando a anterior empresa foi denun-
ciada por non cumprir as normas le-
gais coas traballadoras o PP obviou o 
tema e pasou de todo. O BNG sempre 
ten moi claro a carón de quen está e 
sempre vai dicir a verdade e así digo 
con claridade que a opción que for-
mula o PP non é viable. Non se pode 
facer.
           Repites como número 2 na 
candidatura de maio?
 Si, e fágoo con moia ilusión , enorme-
mente honrada pola confianza da mili-
tancia de Redondela , coa convicción 
de que temos ao mellor lista, formada 

por persoas serias, solventes e emo-
cionalmente comprometidas con Re-
dondela, e de que temos sen dúbida o 
mellor  candidato .
              Cales son as expectativas 
realistas coas que se presenta a 
candidatura do BNG?
Non nos pomos ningún tipo de límite. 
O BNG sae a gañar porque é a alter-
nativa real ao goberno de Digna Ri-
vas.
          A alternativa real non é Javier 
Bas?
 Javier Bas cando hai 4 anos non lo-
grou manter a alcaldía abandonou Re-
dondela. Ningún candidato nin candi-
data á alcaldía de Redondela do BNG 
vai deixar a Redondela na estacada. 
Javier Bas mentiu á veciñanza de Re-
dondela ese “ Ante todo Redondela “ 
nin se correspondeu nin se correspon-
de  coa realidade.
             Con que número de conce-
lleiros/as daríaste por satisfeita?
 Dígoche o mesmo que antes: saímos 
a gañar. Estamos moi ilusionados e 
ilusionadas. O noso traballo , rigor e 
firmeza creo que nos avala, e dígoo 
con toda a humildade pero é que se 
corresponde coa realidade, non como 
aquel “Ante todo Redondela” que os 
feitos amosaron o que significaba 
realmente: nada, nada de nada. Ade-
mais é que o percibimos polas rúas: 
Redondela ten gañas do BNG e o 
BNG adora Redondela.

“ Javier Bas mentiu á veciñanza de Re-
dondela. Aquel “Ante todo Redondela” 

-non se corresponde coa realidade”

entrevista
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Festa  da Ostra de Arcade 2023
 A festa que máis identifica a este muni-
cipio de Soutomaior é a Festa da Ostra, 
que se celebra na parroquia de Arcade o 
primeiro fin de semana do mes de abril, no 
parque do peirao. Este ano conta coa súa 
XXXV edición.
Esta festa gastronómica está declarada de 
interese turístico de Galicia desde o ano 
2002 e nela pódense degustar os sabo-
rosos moluscos que se crían nas marxes 
da ría de Vigo. O fitoplancton do fondo da 
mesma é un factor importantísimo á hora 
de dotalos dun sabor exquisito que os fai 
inconfundibles, sendo moi nutritivos pola 
súa riqueza en sales minerais e vitaminas.
 A ostra de Arcade é sen dúbida, a máis 
cotizada do mercado e a pioneira en co-
mercializarse e exportarse fora de Galicia. 
É de variedade ostrea edulis e se lle reco-
ñece un sabor ligado ás augas nas que 
se cría, a desembocadura do río Verdugo. 
Se ben se recomenda o seu consumo en 
todos os meses, a mellor época para de-
gustala é abril, por iso a celebración deste 
evento gastronómico na primeira fin de se-
mana de abril, pois esta data é cando a os-
tra está nas mellores condicións biolóxicas 
para a súa degustación.
 A tradición do cultivo deste exquisito bi-
valvo data xa do tempo dos romanos. Por 
Arcade pasaba a Vía Romana procedente 

de Redondela, ía a Pontevedra e Santia-
go. Moitos eran os que se detiñan a de-
gustar as ostras. Fai moitos séculos, pre-
parábanse as ostras fritas, que se facían 
en escabeche e enviábanse en pequenos 
barrís de madeira á corte madrileña; de 
apreciado consumo para Austrias e Bor-
bóns. Aínda que hoxe en día, o máis co-
mún é comelas ó natural con limón.
 Tamén se lle atribúe un valor afrodisíaco e 
dise que con elas Casanova recuperába-
se dos excesos amorosos. Os gregos co-
mían po de cuncha de ostra en momentos 
de decadencia sexual, e en Atenas vota-
ban escribindo na cuncha do molusco o 
nome do político que querían apartar do 

goberno, e o máis votado era condenado ó 
ostracismo, 100 anos de desterro.
 “A ostra é un manxar esencial para abrir 
unha mariscada. Ten un sabor espiritual, 
que é como unha añoranza do mar”.
 Así describe este produto un dos grandes 
escritores da Literatura do país  Álvaro 
Cunqueiro.
 Para consumir este molusco tense que 
mercar sempre pechado, xa que é un in-
dicativo da súa frescura. Unha vez adqui-
ridas o correcto é colocalas coa parte da 
cuncha cóncava apoiada na bandexa ou 
recipiente ata o momento de abrilas para 
que non perdan auga.  É recomendable 

ademais, rodealas cun trapo húmido e 
mantelas nunha temperatura entre 2 e 8 
grados, por exemplo, no caixón das verdu-
ras do frigorífico. O interior da ostra debe 
estar cuberto de auga e é preciso descar-
tar as que estean secas. No momento de 
consumilas hai que abrilas cun coitelo es-
pecial corto e ancho. Recoméndase abri-
las polo lateral, e aínda que os expertos 
recomendan comelas crúas para que non 
perdan sabor, é habitual botarlles unhas 
gotas de limón.
 Agora vamos coa tradición da organiza-
ción deste evento gastronómico que co-
mezou a súa andaina alá pola ano 1987. 
A idea partiu dos ostricultores da zona que 
consideraron como idónea a vila de Arca-
de para esta celebración, xa que foron os 
pioneiros no consumo, comercialización e 
exportación deste molusco, non só a ou-
tras partes de España, senón tamén de 
Europa. Esta festa naceu coa intención 
de potenciar o consumo da ostra, xa que 
ten un importante papel na economía des-
ta fermosa vila mariñeira, e desta forma 
proxectar a imaxe de Arcade como punto 
de referencia na produción e comercializa-
ción da mesma. Así, ostricultores, hotelei-
ros e comerciantes colaboran co Concello 
para a celebración da festa, que hoxe está 
considerada como unha das grandes da 

As famosas ostras de Arcade
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Estamos implicados 
coa vida, implícaste 

con nós?

Estrada de soutmaior, 11
Arcade

reportaxe

gastronomía galega. A festa atrae a 
miles de visitantes que poden degus-
tar este exquisito molusco ao natural 
ou en empanada, acompañado de 
viño albariño. Ademais, a festa ofre-
ce un amplo programa de actividades 
culturais e musicais, con actuacións 
de orquestras, grupos folclóricos e 
bandas locais. O pregón corre a car-
go dunha personalidade do mundo 
do espectáculo ou a cultura que fan 
que Arcade soborde de animación e 
ledicia. 
 A edición do 2023 será especial por-
que renderá homenaxe aos funda-
dores do evento,  que hai 35 anos 
tiveron a iniciativa de promocionar 
e comercializar a ostra de Arcade. 
Tamén temos unha programación 
especial dedicada as nosas peque-
chas e pequechos que 
terán toda a fin de se-
mana anterior ao des-
frute deste afamado 
molusco dous días de 
actividades para elas 
e eles.
Para o sábado 25, ás 
19:00 horas, no peirao 
de arcade, serán “Los 
Gabitos” os encarga-
dos de animar ás e 
aos baixiños das fa-
milias. Os Gabitos son 
un grupo musical que 
interpretan as can-
cións dos “Payasos de 
la tele” e o único tribu-
to oficial a Gabi, Fofó 
e Miliki.
 Xa remata a progra-
mación infantil o do-
mingo 26 coa “Carreira 
infantil da ostra”. Sairá 
do Peirao tamén ás 
11:30 horas. Compe-
tirán as categorías de 
Biberón B, Biberón A, 
Prebenxamín B, Pre-

benxamín A, Benxamín, Alevín e In-
fantil.
 O programa da fin de semana dos 
acto centrais deste ano comezarán 
o venres 31 de marzo, a partir das 
23:00 horas, coa actuación da or-
questra “Assia”. O sábado 1 as ca-
setas abrirán as súas portas a partir 
das doce do mediodía para atender 
as primeiras persoas que gozarán da 
animación musical da charanga   “A 
cabeza non para”. Xa pola noite, ce-
lebrarase a tradicional verbena noc-
turna con dúas das orquestras de 
máis renome do país, Olimpus e Pa-
rís de Noia, que prometen ofrecer un 
espectáculo á altura da celebración. 
Ademais, á medianoite, terá lugar a 
clásica tirada de fogos artificiais.

 O domingo 2, día grande dos feste-
xos, as casetas de venda da ostra 
abrirán as súas portas e mentres as 
bandas de música “Artística de Arca-
de” e “Cultural de Arcade” exhibirán 
os seus dotes desde a Rúa Calvario 
ata Peirao e o recinto, a partir das 
11:00 horas. Os seus clásicos temas 
populares encherán de alegría as 
rúas da vila á vez que servirán de re-
clamo para todos os veciños xa que, 
ao terminar as actuacións musicais, 
ás 13:00 horas, terá lugar a soada 
Lectura do Pregón, que este ano 
correrá a cargo da coñecida presen-
tadora de “Malicia Noticias” da TVG 
“Lucía Veiga”, premio Mestre Mateo 
a mellor actriz protagonista na serie 
“Rapa”. A partir das 18:30 horas, para 

dar remate á festa deste ano, será a 
quenda para a música coa actuación 
da “Charanga 112”.
 Sexa polo seu suposto poder  afro-
disíaco ou polo ben que entra o viño 
branco co que se acompañan, o cer-
to é que durante este encontro repár-
tense máis de 100.000 unidades de 
ostras, son máis de quince os esta-
blecementos locais que participan na 
celebración ofrecendo diferentes pre-
paracións da ostra, como ben desta-
cou o alcalde de Soutomaior na pre-
sentación da desta edición.
Tamén salientar, que igual a anterio-
res edicións, todo o material usado 
será respectuoso co medio ambiente, 
con vasos, pratos e cubertos biode-
gradables.

Cartaz programático da Festa da Ostra 2023
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entrevista de Tino Lago

“O BNG de Pazos non se pon límites. Imos a por todas“
Xurxo Pardo, candidato do BNG á alcaldía de Pazos de Borbén

Xurxo é un veciño de Pazos, en concreto do barrio de Pousi-
ño .É un home novo en idade , ten 33 anos, pero con moita 
experiencia no mundo da política. El traballa como arqui-
tecto técnico, o deseño e o debuxo foron xa de neno a súa 
vocación. Amósase completamente namorado do seu pobo 
e manifesta que o BNG, cuxa candidatura encabezará nas 
vindeiras municipais, é a alternativa realista que lle pode 
ofrecer a Pazos un modelo completamente diferente ao de-
sastre dun goberno, o do PP, que nin está nin se lle espera, 
dun alcalde , Andrés Iglesias, que nin está nin se lle espera.

            Cales son as expectativas re-
alistas coas que se presenta a can-
didatura que vas encabezar?
 O BNG está en disposición de disputar 
a maioría social co PP. Non nos pomos 
nin límites nin teito, e o noso obxectivo 
é gañar as eleccións.
           Que se xoga Pazos nas elec-
cións de Maio?
 Xógase moito. A veciñanza ten que 
decidir entre seguir como estamos que 
é na nada máis absoluta e terrible, nun 
concello abandonado sen servizos e 
sen goberno, ou optar por un conce-
llo con futuro e oportunidades. O BNG 
goberna en moitas localidades e can-
do obtén a confianza da cidadanía por 
primeira vez adoita repetir e mellorar 
resultados. Ese modelo de vilas BN-
G:humanas, xustas e accesibles con 
servizos e oportunidades é o que que-
remos para Pazos e é para o que, con 
toda a humildade pero tamén con toda 
a firmeza, imos pedir a confianza dos 
nosos veciños e veciñas.
             Está tan mal Pazos?
 En verdade o digo Tino. E dígoo con 
tristura porque eu quero moito a Pa-
zos de Borbén . É o meu pobo , o pobo 
dos meus familiares pasados, que es-

tiveron antes ca min, e da miña familia 
actual, o pobo no que vivo é no que 
quero desenvolver o meu proxecto vi-
tal persoal .Pero o goberno de Pazos 
é pésimo. O goberno de Pazos de Bor-
bén simplemente non exerce as súas 
responsabilidades.
         Andrés Iglesias non exerce as 
súas responsabilidades como alcal-
de?
 Quero deixar claro que isto é unha va-
loración política, non moral. E obxec-
tivamente creo que se pode dicir que 
Andrés Iglesias non exerce as súas 
responsabilidades e que é un alcalde 
nefasto.
          Por que é un goberno nefasto?
 Pazos ten unhas potencialidades in-
mensas para ser un lugar atractivo 
para vivir porén perde poboación de 
maneira alarmante. É un dos conce-
llos que máis habitantes perde da área 
de Vigo. E iso non é por casualidade; 
a xente non se marcha porque unha 
conxunción astral lles impulse a mar-
char, fano porque o noso concello ca-
rece de servizos para poder vivir, e de 
oportunidades para poder desenvolver 
un proxecto vital persoal.
 E é administración a responsable de 

crear as condicións necesarias para 
que a xente non teña que marchar, 
pero lamentablemente non o fai.
Por outra parte temos as taxas de des-
emprego máis altas da comarca, a si-
tuación da nosa sanidade é moi mala e 
na súa defensa o alcalde non está nin 
se lle espera. Non temos escola infan-
til; que fai unha familia con nenos pe-
quenos?. Non hai transporte adecuado 
para ir estudar o bacharelato a Redon-
dela, nin para ir á universidade. Non 
hai centro de día para persoas maiores 
ou dependentes, o lecer está comple-
tamente desatendido.......
           Moitos veciños láianse de que 
atopar ao alcalde no Concello non é 
fácil. Que sabes ti disto?
 Que lamentablemente é certo.
        Cal é a posición do BNG en 
relación á situación da estrada de 
Nespereira?
 Coincide totalmente cos dos veciños e 
veciñas que protestan. Eles teñan ra-
zón. A veciñanza de Nespereira e Ce-
peda ten toda a razón e o BNG está ao 
seu carón. Esa estrada está nunha si-
tuación lamentable, mesmo resulta pe-
rigosa pois hai tráfico pesado que pasa 
moi preto das portas das casas, e debe 

de ser arranxada de 
contado.
          E por que non 
se fai?
 A DEPO ten un 
proxecto para mello-
rar eses estrada, por 
certo un proxecto do 
BNG, pero de mo-
mento non se puido 
concretar polo des-
leixo e incompetencia 
do goberno municipal 
que non fai o que ten 
que facer: chegar a 

acordos cos propietarios das fincas 
que terían que ser expropiadas.
         A verdade é asombroso que 
o goberno de Pazos non faga a súa 
parte porque esa estrada, para cal-
quera que non estea cego, precisa 
unha mellora con urxencia absoluta
 Si, coincido contigo, é asombroso. O 
desleixo do goberno é incuestionable, 
a incompetencia evidente e considera-
mos tamén a hipótese de  que o PP  de 
Pazos non actúe por medo a que saian 
á luz episodios derivados de décadas 
de goberno caciquil.
              Cal é a túa valoración do es-
tado do polígono de Amoedo?
 O polígono debe de pórse en valor 
e dotalo de máis e mellores medios. 
Absolutamente o contrario do que fai 
o Concello que non para de pór pro-
blemas ás empresas que alí se queren 
instalar.
          O goberno de Pazos trata 
por igual aos colectivos do tecido 
asociativo local que identifica como 
amigos cós que identifica como non 
amigos?
 En absoluto.
                 Así de rotundo?
 Si, por desgraza, si. A política do go-

Xurxo Pardo
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berno de Pazos é: ou comigo ou contra 
min.
           Que tal son as relacións do 
BNG co tecido asociativo local?
 Moi boas. Eu persoalmente, dentro 
das miñas posibilidades participo en 
varios colectivos, e o BNG entende 
o asociacionismo da sociedade civil 
como un eixo esencial na articulación 
de Galicia e sempre vai colaborar de 
maneira leal cos distintos colectivos 
sociais e culturais.
              Que podería encontrar un ve-
ciño ou veciña de Pazos en ti como 
alcalde?
 Son un home moi responsable e tra-
ballador. Son un tipo que sabe escoitar, 
que adora aprender e que se compro-
mete a tratar a todos e todas por igual.
           Supoño que se es alcalde 
estarás no Concello no teu horario 
laboral?

 A non ser que tivera que saír a aten-
der algunha urxencia si, por suposto. 
O contrario é intolerable.
            Sendo realista Xurxo, desta 
volta o PP pode perder a maioría 
absoluta por fin?
 Estou convencido. Hai catro anos 
estivo a piques, conservouna por 
moi poucos votos e foron catro anos 
perdidos para Pazos. Non podemos 
aguantar máis nin con este goberno 
nin con este alcalde.
          No caso de que como pare-
ce sexa así, es consciente de que 
será necesario que se artelle unha 
maioría alternativa resultante do 
acordo entre varias forzas?
Son plenamente consciente e non 
me dá ningún medo, todo o contrario 
eu son un home de consensos, dia-
logante e con vontade de chegar a 
acordos.

Redondela anima á lectura en galego nas 
salas de espera a través dun stand que con-

tará cos libros das parroquias

O Concello de Redondela, a través 
do Servizo de Normalización Lingüís-
tica dirixido pola alcaldesa Digna Ri-
vas, continúa coa difusión dos libros 
de parroquia. O pasado venres 24 de 
febreiro foi a presentación do libro de 
Cedeira, de Juan Migueles, e o sá-
bado 17 de marzo a presentación do 
libro de Saxamonde escrito por Paulo 
Jablonski. Agora, o SNL de Redon-
dela leva estes libros ás salas de 
espera do municipio. A iniciativa con-
siste en colocar nun pequeno stand 
os libros de parroquias que animen 
á lectura en lingua galega e á vez o 
coñecemento da riqueza patrimonial 
das parroquias de Redondela. Neste 
sentido, dende o departamento, des-
tacan a boa acollida que houbo por 
parte dos locais: “participan arredor 
de 30 establecementos de todo tipo. 
Queremos agradecerlles a súa cola-
boración porque tanto a Administra-
ción como o pequeno negocio son 
pezas clave para a normalización da 
lingua e literatura galegas”.
A campaña non ten data de caduci-
dade e a alcaldesa, Digna Rivas, ex-

plica que “nas anteriores 
campañas, feitas en cafe-
tarías e establecementos 
de beleza, en colaboración 
coa Asociación de Empre-
sairos/as de Redondela, a 
recepción foi moi positiva. 
Tanto que dos primeiros 
libros levamos publicados 
1500 de cada un, o cal 
acada unha cifra nada me-
nor. Desta maneira a cul-
tura e a lingua entran nas 
casas redondelás. Isto é o 

máis importante: fomentar a lectura en 
galego, facilitar o achegamento aos li-
bros e dar opción de descubrir a propia 
historia local”.Pola súa parte, Digna Ri-
vas destacou “a presenza do libro gale-
go en todos os espazos sociais. Debe-
mos continuar nunha liña de aproximar 
a cultura local e a lingua ás familias. 
Temos unha riqueza patrimonial moi 
grande que precisa ser difundida. Este 
obxectivo, en parte, pódese acadar a 
través destas publicacións. Debo agra-
decer a participación dos distintos lo-
cais e, unha vez máis, aos autores e 
autoras polo espléndido resultado e a 
Ángel Barros por cedernos os cadros 
que ilustran as portadas”.
Finalmente, o SNL apunta a continui-
dade dos libros de parroquia e anun-
cia que continuarán ata completalas 
todas. Este sábado 17 tivo lugar na 
Escola Vella de Saxamonde a presen-
tación do libro desta parroquia. O libro, 
asinado polo profesor de instituto Pau-
lo Jablonski e oriundo da zona, narra 
de maneira resumida pero moi com-
pleta este devalar pola historia de Sa-
xamonde. A natureza, a vida social, os 
feitos históricos (algúns tan esqueci-
dos como a cita á revolta Irmandiña de 
finais do século XV), os costumes ou 
as festas aparecen aquí descritos. “Du-
rante a presentación deste último libro, 
e como nas anteriores, a sala estaba 
chea. Este proxecto está acumulando 
moito éxito e a participación por par-
te da veciñanza é clara e numerosa”, 
apunta Rivas. A rexedora municipal 
acompañou ao autor durante a presen-
tación e ao rematar o acto repartiron 
exemplares de maneira gratuíta até 
esgotalos.

Redondela

O teu 
xornal en 
galego
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Chapela

A Asamblea pola Sanidade Pública De Redondela convocou en Chapela unha 
Palestra de debate Contra a precarización do sector

Manifestación en Chapela en defensa da sanidade pública
 Neste medio de comunicación temos defendido en infinidade de ocasións que é a organización da sociedade civil o medio máis ade-
cuado para combater os abusos e inxustizas. Hoxe falamos con 3 activistas dun deses colectivos que molestan ao sistema, pero que tan-
to ben lle fan á sociedade. Son eles , os colectivos, que erguen a súa voz contra calquera inxustiza, os que exercen de motor de calquera 
cambio social e político que supoña melloras nas condicións de vida. Eles son a Asamblea pola Sanidade Pública de Redondela

 As eivas do sistema sanitario galego 
actual foron o obxecto de debate na 
palestra organizada pola mediación da 
Asamblea pola Sanidade Pública de 
Redondela o pasado xoves, 23 de mar-
zo de 2023. O acto comezará ás 20:00
horas no Multiusos de Chapela en prol 
do dereito á protección da saúde e á 
atención sanitaria pública de calidade.
 O propósito da organización é ache-
gar á cidadanía os verdadeiros motivos 
que están a provocar as longas listas 
de espera, o peche de centros de Aten-
ción Primaria, o colapso nas urxencias 
e a sustitución da atención presencial 
por chamadas telefónicas; entre outras
moitas consecuencias que son o día a 
día da realidade no noso sistema sani-
tario actual.
 Esta xuntanza, que estivo aberta para 
toda a veciñanza, comezou coa partici-
pación de tres figuras do sector: Juan 
Manuel Sánchez Lastres, profesional 
de atención primaria no Centro de saú-

de de Chapela; Manuel González Mo-
reira, médico representante de SOS 
Sanidade-Vigo e Leonor Estévez Álva-
rez, médica de urxencias no 061 Vigo.
 Estres profesionais foron quen de ex-
plicar en detalle este proceso desman-
telamento da estrutura da sanidade 
pública en Galicia que prexudica, con-
secuentemente, ao funcionamento do 
Centro de Saúde de Chapela. Tras as 
intervencións, rematouse cunha rolda 
de preguntas para resolver as inque-
danzas e preocupacions dos alí pre-
sentes.
         Próximas movilizacións
Entre os asuntos que se expuxeron, 
resaltar a convocatoria da manifesta-
ción pola defensa da sanidade pública 
prevista para a seguinte semana en 
Chapela, que arrancará o xoves 30 
de marzo de 2023 ás 20:00h dende a 
Avenida de Vigo (No,8), á altura do Bar 
Cruceiro, ata a Alameda de Rosalía de 
Castro.

Tres profesionais do ámbito sanitario sinalaron as principais causas da desestabili-
zación dosistema público que afecta directamente ao Centro de Saúde da parroquia

A Asamblea pola sanidade pública de Redondela anuncia a próxima movili-
zación para oxoves 30 de marzo de 2023

Ana María González, Carlos Ferreiro e Berto Covelo,
activistas da Asamblea pola Sanidade Pública de Redondela

           Como naceu o voso colectivo?
Xorde da suma de malestar de moitos 
usuarios e usuarias da sanidade re-
dondelá ante as evidencias do estado 
deficiente da nosa sanidade, que de-
ciden organizarse e defender os inte-
reses do conxunto da poboación de 
maneira colectiva.
         Entón convocastes a manifes-
tación en Redondela?
 Si, que tivo un enorme éxito de asis-
tencia de arredor de 3.000 persoas. 
Esa foi se cadra a espoleta que supuxo 
a visibilidade do noso colectivo.
           E agora toca Chapela?

 Si, esta importante parroquia non é 
allea á situación calamitosa da sanida-
de en Galicia. E nós conversamos con 
distintos colectivos e asociacións de 
Chapela ,para organizarmos unha ma-
nifestación que reivindique as urxentes 
e necesarias actuacións que precisa a 
sanidade tamén aquí.
 Primeiramente organizaremos un acto 
informativo con destacados activistas 
en defensa da sanidade pública como 
Manolo Moreira ou a xefa do 061  Leo-
nor Estévez e  na que tamén estará o 
pediatra de Chapela Juan Manuel Las-
tres.

E conversamos cos representantes deste colectivo en relación á  inmi-
nente manifestación en defensa da sanidade pública que convocan o 
próximo día 30 na parroquia de Chapela

por Vanesa Lameiro González e Marco A. Santos Soto
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 O evento é aberto á toda a cidadanía 
e celebrarase o xoves 23 ás 20:00 h 
no multiusos do Piñeiral do Crego.
           Cal é o obxecto da conferen-
cia?
 Que os veciños e veciñas de Chape-
la coñezan as eivas que presenta a 
asistencia sanitaria en xeral e en par-

ticular na súa parroquia. Despois da 
mesma faremos pública a convoca-
toria da manifestación en defensa da 
sanidade que será o próximo día 30 
ás 20:00 h.
            Tedes decidido o percorrido?
Si, sairá desde o alta da Encarnación e 
irá ata alameda de Rosalía de Castro.

Nas vindeiras semenas comezará 
a rehabilitación das Antigas Casas 
dos Mestres para crear un espa-
zo polivalente na planta baixa, na 
que quedaría instalado un espazo 
de museo que albergará a obra 
de Ángel Barros. A alcaldesa de 
Redondela Digna Rivas e o artista 
redondelán Ángel Barros veñen de 
formalizar por escrito ante notario a 
doazón de parte da súa obra, desti-
nada ao museo sobre a historia de 
Redondela que vai a estar locali-
zado onde agora se atopan as co-
ñecidas como “Antigas Casas dos 
Mestres”.
No escrito detállanse os requisitos 
para a doazón entre os que se atopa a 
condición de que os case 150 cadros, 
valorados en máis de 300.000 euros, 
entregaranse no momento en que o 
museo esté completamente habilitado. 
Ademais, a obra debe ser de acceso 
público, dirixido ao pobo de Redonde-
la e prohíbese a súa comercialización 
ou desmantelamento coa intención de 
que forme parte da exposición perma-
nente.
Digna Rivas indicou que Redondela 
está comprometida coa obra de Ángel 
Barros, como consta na declaración 

aprobada o pasado ano polo Pleno 
municipal e adiantou que se está a 
traballar “no proxecto museístico e xa 
se fixo a documentación para formali-
zar a entrega da obra de Ángel Barros 
ao pobo de Redondela”. Fíxose un in-
ventario detallado do tipo de técnica, 
tamaño da obra, descrición e título de 
cada cadro cumprindo co compromiso 
da moción proposta no pleno do ano 
pasado por distintos colectivos do mu-
nicipio.
O proxecto museístico non será un 
simple espazo pictórico, senón que 
está previsto que albergue máis disci-
plinas e formatos enfocados á historia 

de Redondela, a memoria e a vida dun 
pobo. “Queremos render un homenaxe 
a Redondela a través de Ángel Barros, 
unha figura importantísima para o mu-
nicipio. Viviu unha represión e dureza 
durante o franquismo que supo canali-
zar a través da arte. Atopou unha fonte 
de liberdade e un destino para a súa 
vida, sendo un gran exemplo para a 
xente nova”, engade Rivas.
A rexedora local lembrou que Ángel 
Barros “está sempre disposto e de ma-
neira altruísta a colaborar coas inicia-
tivas promovidas pola institución”. De 
feito, as portadas dos libros dedicados 
ás parroquias, promovidos dende o 
Servizo de Normalización Lingüística, 
son tamén obras súas.

O Concello de Redondela conseguiu 
dar resposta a unha reclamación histó-
rica como era a da cesión do edificio da 
casa dos mestres, desafectado dende 
o ano 2006 e, dende entón pertencía 
ao Ministerio de Facenda e Administra-
cións Públicas. Con todos os trámites 
previos realizados, –cesión da edifica-
ción ao Concello, memoria explicativa 
dos fins aos que se vai dedicar o in-
moble e o cambio de uso da parcela– 
o Concello comezará a recuperación 
do edificio das ‘vivendas dos mestres’ 
para dar resposta a unha “reivindica-
ción histórica dos colectivos culturais 
para a creación dun museo etnográfico 
que recolla a cultura popular de Redon-
dela e evitar que se perda no tempo”.

Ángel Barros doa 150 cadros ao novo 
espazo museístico que ofrecerá 

Redondela e que levará o seu nome
Redondela

O artista e activista Redondelán, 
Fon DeCon expón o seu traballo
 “@kRonista “ no Espaço Vivo

Por Eduardo R. Cunha “Tatán”
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Os Poemas de Mar Míguez
O mar

Namoreime das almas dos mariñeiros
que bailaban nas miñas ondas
Quixen amosarlles un reino infindo
E leveinos o fondo conmigo.
Sei que non o entendedes,
Eu tampouco volo pido
Pero hei aloumiñalos ben
Durmidos no meu cariño.
Namoreime das suas risas
Na mañanciña xeada,
Da tenrura que desprendían
O pensar nas namoradas
E así lonxe da terra
Quería facelos sentir na casa
E ofrecinlles o meu fogar,
Leveinos sin pensar en nada.
Sei que non o entendedes
Que me maldecides co pranto
Cegando a alma,
Pero é solo un acto de amor
Eu queroos na miña casa.
Algún dia perdoaredes
Que con eles me quedara
Eu prestovos o meu sal
o que me devolvedes nas bágoas,
Eu son o mar que da vida
Son tamén aquel pai que manda,
Douvos o meu amor,
A cambio quédome algunhas almas
Aquelas das que me namoro,
Na mañanciña xeada.

 O proxecto “kRonista” nace 
das publicacións fotográficas 
nas redes socias do veterano 
activista cultural Fon Decon, 
tamén das súa inquedanza ar-
tística, do seu interese polos 
espazos públicos e a arte na rúa 
en todas as súas expresións.
Estas publicacións que retra-
tan situacións ou momentos 
da súa vila natal, comezan  es-
poradicamente, pasando por 
tempadas longas sen publicar, 
até chegar a facelo diariamen-
te. Nun principio titulábaas 
ou comentábaas, deixando  de 
facelo  polo seu interese nas 
reaccións e a espontaneidade 
dos comentarios dos/as segui-
dores/as. 
 O selo de “KRonista” xurde 
dun amigo redondelán asenta-
do en Bruxelas e seguidor das 
súas RRSS que o define como 
cronista gráfico, cousa que 
lle causa moita graza e desde 
aquela  así o asina, pero  cunha 
pequena variación que el así o 
subliña: “Escríboo con k polo 
espírito punki que tento en-
focar nas miñas fotos(risas) e 
coa R en maiúscula para repre-
sentar  Redondela , lugar onde 
están enmarcadas todas elas, 
neste proxecto en concreto”.
 As imaxes son tomadas  nas 
rúas de Redondela e nas súas 
parroquias, nas que sempre  
tenta captar o lado orixinal 

deses momentos, as veces ou-
sado e de maneira espontánea 
. Non se considera  fotógrafo 
de técnica mais si captador de 
imaxes cotiás e próximas. Fo-
tografías retratadas cunha mi-
rada persoal e sorprendente,  
nas que apreciamos o seu inte-
rese polo feísmo, e sobre todo 
o encadre e a singularidade.
Co tempo este proxecto orixi-
nou  unha interesante e en-
trañable  complicidade cos 
seguidores/as , amigas/os  que 
sacan  fotos lembrando a súa 
singular mirada e envíanllas 
para  publicalas no seu perfil. 
Dentro do proxecto conta 
tamén con diversos subgrupos 
como; canastros,  pintadas, 
graffitis, casas doentes, sinais 
…
Unha exposición deste proxec-
to non estaba nos seus plans 
aínda que si foi animado en 
varias ocasións, pero desta 
volta aceptou a invitación de 
Eva e Serxio no local Espaço 
Vivo.
 A intervención “kRonis-
ta” vaise inaugurar o 29 de 
marzo no vegancho “Espaço 
Vivo” na aldea de Negros en 
Redondela que consta dunha 
pequena selección de foto-
grafías, instalacións e algun-
ha  sorpresa. A mostra  pode-
rase visitar ata f inais do mes 
de abril.

Redondela/ Cultura
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“O sector do automóbil está  nunha preocupante situación de 
incerteza. E, ou as administracións  se implican xa, ou o risco de 

vivirmos unha situación análoga á que vive o naval da ría de Vigo é real”
 Pedro Velasco, presidente do comité de empresa de GKN,  Eduardo Rúanova, presidente do 

comité de empresa de ZF Dalphi Metal e Luís Lobato, presidente do comité de  empresa de Borgwarner

A comarca de Vigo   non  se pode entender separada do sector do me-
tal. Foi o esforzo e o  traballo de xeracións de operarios e de operarias 
do automóbil e do naval   elemento crucial na construción da nosa ci-
dade, da súa área de influencia,   do benestar de milleiros de familias e 
da prosperidade das  súas empresas. Hoxe  o sector naval navega  non 
sei se  cara  a súa desaparición, pero si  cara  a un escenario terrible 
de dimensións mínimas que nin por asomo se pode comparar co peso 
histórico  que chegou a ter   na ría de Vigo. Mentres o naval agoniza o 
alcalde histrión que padece esta cidade mira para outro lado e dedí-
case a alimentar o seu ego narcisista e pailaroco. Na nosa cidade non 
se asenta unha industria nova desde hai 15 anos e o alcalde, un home 
de poucas luces, desaparecido . O  outro dos sectores esenciais na  
arquitectura industrial da comarca viguesa  é o do automóbil. E aquí 
tamén  se comezan a albiscar elementos preocupantes que o sitúan  
nunha situación de incerteza. Para coñecermos un pouco máis   o 
estado da situación falamos con tres veteranos sindicalistas  da  CIG  
presidentes dos comités de empresa  de 3 importantes factorías vi-
guesas do sector
           Eduardo, canto tempo levas ti  
no mundo sindical e canta antigüi-
dade tes na empresa? 
 Aproximadamente 10 anos e teño 28 
anos de antigüidade na empresa. An-
tes estiven nunha empresa do sector 
naval e noutra de reciclaxe de pezas 
do automóbil.
          E ti, Luís? 
 Levo traballando no metal desde o 
2001. E levo como representante sin-
dical desde  decembro do 2006. 
           Nestas últimas eleccións tives-
tes un moi bo resultado? 
Si, de 21 delegados sacamos 10.Antes 
tiñamos 4 .E  houbo  cinco sindicatos 
que  presentaron candidatura

       Subistes de 4 a 10, por que mo-
tivo crees que obtivestes tan bo re-
sultado? 
 Polo traballo sindical, pola nosa cohe-
rencia ideolóxica e pola nosa firmeza 
para estarmos sempre, sen matices, 
no sitio que debemos estar: Na defen-
sa dos intereses da clase traballadora
          Faltas  ti Pedro? 
 Eu levo  16 anos facendo sindicalismo 
e 27 como traballador de GKN 
        E recentemente fuches elixido 
presidente do comité de empresa? 
Si, nestas  últimas eleccións sacamos 
maioría simple con 8 delegados de 21. 
         Os tres que levades moitos 
anos de experiencia no mundo sin-

dical, pensades que se pode dicir 
con rotundidade que en xeral os tra-
balladores e traballadoras valoran a 
firmeza o compromiso e a política 
sindical de combate? 
 Si, en xeral pensamos que se pode 
dicir que si. Unha cousa que teñen cla-
ra é que onde non está a CIG cunha 
representación forte, teñen sempre un 
empobrecemento das súas condicións 
laborais.  
            Quero que os tres fagades 
unha valoración da situación xeral 
do sector do automóbil na comarca 
de Vigo. 
 -Eduardo: o sector está nunha situa-
ción de preocupante incerteza. Entre 
outros motivos impulsada polas in-
formacións nada claras, e incluso ás 
veces contraditorias,  sobre o coche 
eléctrico.  
 -Luís: Eu engadiría que a nosa comar-
ca vive un proceso  de  desindustriali-

zación evidente para calquera que non 
estea cego .E as distintas administra-
cións  non fan nada para evitalo.
 -Pedro: Eu coincido coa valoracións 
dos meus compañeiros e tamén quixe-
ra apuntar  que Citroën,  a empresa 
matriz da comarca, desenvolve políti-
cas que son totalmente abusivas. 
           Concrétame Pedro en que se-
rían políticas abusivas ? 
 Esencialmente dous tipos :Reducións 
de salarios- Altísimas cargas de traba-
llo que supoñen problemas moi serios 
de saúde laboral.
          Estades de acordo con esta 
valoración de Pedro? 
 Si. En liñas xerais no automóbil está a 
haber un exceso de carga de traballo. 
As empresas non fan o suficiente por 
desenvolver unha adecuada política de 
saúde laboral e esixen máximo rende-
mento á clase traballadora.
          Entón, ao voso xuízo, póde-

reporrtaxe de Tino Lago
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se dicir con claridade que no au-
tomóbil se traballa máis do que se 
debe? 
 - Luis: Rotundamente si. 
 - Eduardo:  Si, sen dúbida si. Eu que-
ro engadir que hai moitas baixas por 
temas físicos debido ao exceso de 
carga de traballo, pero tamén as hai   
motivadas por cuestións mentais de-
rivadas da notable presión que sofren 
non só os operarios, tamén os técni-
cos. Ollo a este asunto, pois nos últi-
mos anos vimos notando un aumento 
substantivo de problemas deste co-
lectivo resultantes da presión laboral 
á que son sometidos.
          Todos notades esa presión 
ao colectivo de técnicos que men-
ciona Eduardo? 
 - Pedro e Luis: Si, nesta última dé-
cada, o que máis se palpa no sec-
tor, son os novos explotados. Estes 
son os traballadores do colectivo de 
técnicos. Contratos en prácticas, de 
bolseiros e con responsabilidades 
excesivas. 
            As políticas de saúde laboral 
que se desenvolven nas empresas 
son suficientes? 
 Son totalmente Insuficientes. 
          Cales son as consultas máis 
habituais que vos fan os compa-
ñeiros e compañeiras? 
 Os traballadores de produción sobre 
saúde laboral de trastornos esquelé-
ticos por movementos repetitivos.  
 Os técnicos sobre o exceso de xor-
nada, responsabilidade e carga de 
traballo excesiva que son incapaces 
de cumprir. 
         Os tres levades moitos anos 
no movemento sindical, nalgún 
momento notastes presión por 
parte da dirección das empresas 
pola vosa posición sindical? 
 Os tres:Si. A CIG é un sindicato que 
polo seu modelo de sindicalismo ho-
nesto e combativo non adoita ser 
benvido nas empresas.  
          Como se comporta a admi-

nistración municipal co sector , ao 
voso xuízo? 
 Está desaparecida. En Vigo e Co-
marca levamos máis de 15 anos 
sen ter unha industria nova. Mais de 
7.000 vigueses cruzan todos os días 
a fronteira para traballar na industria 
portuguesa en moitos casos por sol-
dos misérrimos de 700€.
         Corre perigo o sector do auto-
móbil de  chegar a unha situación 
análoga á que sofre o sector do na-
val na actualidade? 
 Os tres:O tema da deslocalización 
de empresas e da manufactura ex-
ternalizada a outros países de baixo 
custo é un perigo real, desde logo 
que si. As patentes dos enxeñeiros 
custeadas con subvencións de I+D+I 
da Xunta de Galicia están a copiarse 
para a súa posterior fabricación en 
países de baixo custo como Roma-
nía ou Polonia. Si, corre perigo, e a 
ameaza de levar a produción a outras 
localizacións, é constante. 
           Como se pode combater a  

deslocalización ? 
 Son as políticas das diferentes ad-
ministracións as que teñen que po-
ñerlle freo a isto, teñen que lexislar 
para impedir que co diñeiro que dan 
en subvencións, as empresas leven a 
produción fóra.  
             Como está o tema das para-
das por falta de microchips? 
 - Luís:En Borgwarner  isto xa non 
nos está afectando. Temos a sorte de 
non traballar para  Stellantis. 
 - Pedro:En GKN similar a Borgwar-
ner, traballamos con moitas marcas. 
 - Eduardo:En ZF Dalphi Metal pare-
cido, pero puntualizar que xa non te-
memos eventuais en persoal por falta 
de compoñentes e microchips.  
         Desde a vosa perspectiva de 
sindicalistas cales serían as medi-
das necesarias que se terían que 
pór en marcha para asegurar a via-
bilidade do sector na Comarca de 
Vigo? 
 Os tres:
-O primeiro é  facer políticas que te-

ñan por obxecto a industrialización 
da nosa comarca .É a industria a que 
xera postos de traballo de calidade e 
permanentes no tempo. Se nos con-
vertemos nunha comarca que viva 
das luces os traballos serán moitos 
menos e moito peores.
 - Desenvolver un modelo de fabrica-
ción que aposte polo tecnolóxico sen 
matices. Vigo, non pode competir con 
outros países en man de obra direc-
ta en redución de custos. Temos que 
ser capaces de crear valor engadido 
aos nosos produtos, con centros de 
desenvolvemento que á vez obriguen 
a transformar e producir ese coñece-
mento aquí. 
-Tamén engadir que os custos ener-
xéticos están a dar problemas ás 
empresas e desde a CIG levamos 
anos impulsando unha tarifa eléctrica 
propia como a do País Vasco. Auditar 
o diñeiro das subvencións en I+D+I 
para que as empresas non marchen 
ou que reciban subvencións en pla-
cas solares que logo non se colocan.

reportaxe / Val Miñor

O concello de Bueu e as familias homenaxearon este 
sábado ás vítimas do ‘Villa de Pitanxo’

 O Peirao de Attilio, no paseo de Pescadoi-
ra, será a partir de agora un lugar para a 
memoria das vítimas do Villa de Pitanxo. O 
Concello de Bueu e as familias dos mari-
ñeiros falecidos no buque en Terranova hai 
pouco máis dun ano organizaron este sá-
bado, 18 de marzo, un acto de homenaxe 
no que se descubriu unha placa elaborada 
para a ocasión e que leva por título “Sem-
pre con nós aínda que sen vós”.
 María José de Pazo, voceira das fami-
lias, foi a encargada de presentar este 
acto que decorreu ao mediodía e no que 
estiveron presentes as familias dos faleci-
dos e desaparecidos no barco, o alcalde, 
concelleiros e concelleiras da corporación, 
e outras autoridades como Maica Larriba, 
Subdelegada do Goberno en Pontevedra, 
ou Fernando Berride, xefe de Servizo de 

Busca, Salvamento 
Marítimo e Loita con-
tra a Contaminación, 
da Consellería do 
Mar. De Pazo lem-
brou a memoria “dos 
vinte e un seres que-
ridos que nos faltan” 
a aludiu a que “eles 
formaban un equipo, 
o que se manifesta 
na solidariedade que 
dende o primeiro momento nos une tamén 
a todas as familias coa loita por seguir a 
visibilizar o que aconteceu hai un ano”. De 
Pazo reivindicou que “é necesario respec-
tar a memoria dos falecidos, pois un país 
mídese por como respecta aos seus mor-
tos”.
A continuación interviron Katia e Lorena 
Santomé, as fillas de Fernando Santo-
mé, o veciño de Bueu que ía no Villa de 
Pitanxo. Cunha intervención moi emotiva, 
ambas compartiron un discurso no que sa-
lientaron que “este acto é xusto na véspe-
ra do pai, e pensamos que non é casual”, 
e a continuación agradeceron a todas as 
persoas porque “esta placa é o símbolo 
do noso recordo, e coa que tamén agar-
damos que sexa unha loita pola xustiza e 
a verdade”.
 Coa interpretación de “Lela” e “Negra 
sombra” a cargo de integrantes da Banda 
de Música Artística de Bueu, tivo lugar a 

descuberta da placa por parte do alcalde 
e da familia de Fernando Santomé, e a 
ofrenda floral por parte de todos os fami-
lias que expresaron así a súa lembranza e 
cariño polos seus seres queridos.
 A homenaxe pechouse coa intervención 
de Félix Juncal, alcalde da vila bueuesa, 
quen quixo destacar que “este é un acto 
pequeno pero importante e necesario, un 
momento para recordar pero tamén para 
o recordo”. Juncal aludiu á traxedia per-
soal despois de sucesos coma estes, pero 
quixo animar a todas as familias para que 
“sigades percorrendo o camiño da vida, en 
compañía do recordo dos seres queridos, 
imborrable e insubstituíble, para chegar 
cada un e cada unha de nós ata o final”. O 
rexedor deu lectura a un poema de Xosé 
Henrique Rivadulla Corcón que fala das 
contradicións do mar e que expresa o que 
supón para as xentes que o habitan, e a 
música de “Sanctum” foi o broche final. 

Bueu

Familiares das vítimas do “Vila de Pitanxo”
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“O galego está nunha dinámica descendente drástica, con estas 
campañas tentamos paliar ese descenso e darlle presenza social .”

Moaña, 21 días en galego

Aldán Santamarina, concelleiro de normalización lingüística de Moaña

 Entre os pasados 1 e 21 de marzo o concello de Moaña viviu 21 días en galego. E eu, que 
nacín e vivo nunha parroquia do rural galego, non puiden  evitar  emocionarme ,pois a 
vida cotiá lévame a sentir unha labazada de amargura e frustración cada vez que escoito 
o idioma no que pregunta a xeración da miña nai e o meu pai e a lingua na que responde 
a xeración da miña filla: os  avós e avoas falan en galego, os pais e as nais máis en castelán 
que en galego e as nenas e os nenos falan case exclusivamente en castelán. A cadea de 
transmisión xeracional do idioma galego está indubidablemente rota. Si, o galego seica é 
o trixésimo sétimo idioma máis importante do mundo. Pero por desgraza iso non implica 
que non estea camiñando de maneira inexorable cara a súa morte pois as xeracións máis 
novas non o falan. Na cidades, vilas, e cada vez máis nas aldeas galegas, obsérvase como o 
idioma de Castela é case o exclusivo que empregan os nenos e as nenas para se comunicar. 
E se non se dan pasos para reverter a situación de contado pódese dicir case con certeza 
matemática que nun par de xeracións vai ser imposible escoitar falar galego en Galicia.
É a administración autonómica a única que ten recursos para poder facelo, pero lamen-
tablemente non o fai e só nos queda agardar que máis pronto que tarde se produza o 
necesario cambio político que teña a vontade de darlle unha viraxe de 180 graos á política 
lingüística nefasta do PP. Mentres tanto iniciativas tan marabillosas como esta de 21 días 
en galego impulsada polo goberno de Moaña, e tantas outras das partes máis conciencia-
das da sociedade civil, son as que permiten de momento e con moitas dificultades resistir. 
Esta campaña trata de implicar aos nenos e nenas para que durante 21 días consecutivos 
se expresen en galego as 24 horas do día. Desde as nosas páxinas dámoslle emocionados 
parabéns  ao goberno de Moaña á alcaldesa Leticia Santos e en particular a Aldán Santa-
marina, concelleiro de normalización lingüística, polo seu esforzo e conciencia.

Aldán Santamaría

         Cal é a túa formación e profe-
sión?
 Son licenciado en matemáticas e dou 
clase no instituto de Chapela.
           Que áreas de goberno levas ti?
 Son concelleiro de Facenda, de per-
soal e de normalización .
           Os últimos datos sociolingüís-
ticos sobre o uso so noso idioma 
nas xeracións máis novas son ate-
rradores. Supoño que Moaña non é 

allea a ese contexto dramático no 
que a cadea de transmisión xeracio-
nal do idioma parece rota?
 Moaña está no contorno da área me-
tropolitana de Vigo. Vigo exerce como 
cidade influencia en todas as localida-
des que a rodean. En Moaña entre a 
xente nova, o uso do castelán é case 
exclusivo.  
 En Moaña hai 2 coles infantís, 7 co-
lexios entre Infantil e Primaria e 2 ins-

titutos que son todos públicos. Cada 
4 anos facemos unha enquisa entre o 
alumnado de Infantil e Primaria, a últi-
ma fíxose no 2022. Esta contéstana os 
pais. Na ESO contéstana os alumnos 
e alumnas. Destas enquisas sacamos 
que: Os avós falan maioritariamente 
en galego (62%), as nais e pais menos 
(entre 19 e 22 %), pero moito máis que 
os propios nenos e nenas (4%). Tamén 
sacamos que o alumnado utiliza so o 

castelán. A transmisión xeracional está 
totalmente rota en Moaña tamén, esta 
situación do galego é dramática.
 Tamén preguntamos ás familias se 
había predisposición para aumentar 
o uso da lingua galega e se estaban 
preocupadas por isto. Aquí as respos-
tas foron moi positivas. Un 7,12 sobre 
10 cre que debe fomentarse o uso do 
galego. Un 7,37 queren que o seu fillo 
ou filla mellore no uso do galego. Un 

entrevista de G. Figueiredo
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7.28 considera que debería haber máis 
filmes, máis música e máis recursos lú-
dicos na nosa lingua. Un 8.7 está preo-
cupado polo futuro do galego. Un 7.69 
considera que todos e todas temos unha 
alta responsabilidade no futuro do idio-
ma.
         Cando nace a campaña Moaña 21 
días en galego e por que?
 Pois nace neste contexto desta enquisa 
e nas reunións que temos a principio de 
curso coas persoas coordinadoras dos 
equipos de dinamización da lingua ga-
lega “EDLG” que por lei ten que existir, 
e estar constituídos en todos os centros 
educativos do país. En Moaña temos a 
sorte de ter xente activa e comprometida 
nestes equipos. Nestas reunións anali-
zamos que tipo de traballo se pode facer 
desde o concello e xurdiu a campaña de 
21 días en galego. Esta campaña naceu 
dun Instituto da Pobra do Caramiñal hai 
uns anos. Esta iniciativa levou moitos 
premios e estendeuse polo país e mes-
mo nalgún momento promóvese desde 
a Xunta de Galicia pero só a nivel de 
instituto. A nosa proposta foi estendela a 
nivel de todo o concello, a nivel social e 
para crianzas máis novas.
         En que consiste?
 Trata en propoñerlle ao alumnado que 
non o fai, falar exclusivamente en galego 
as 24 horas do día durante 21 días.
       A que abanos de idade está di-
rixida?
 Ten dous tramos de idade.  
 O primeiro, vai desde os 3 anos nos tres 
cursos de infantil ata segundo de prima-
ria. Esta faise no cole e é para todo o 
alumnado. Fanse actividades co uso do 
galego, de xogar coa lingua, de aprender 
cancións en galego nas aulas e aníma-
se ás familias a que se utilice en casa 
tamén.
 O segundo vai desde terceiro de prima-

ria ata a ESO e o bacharelato. Aquí pro-
ponse o reto e é voluntario. Para facelo 
hai que asinar un compromiso escrito. 
Hai que validar diariamente no cole si 
se está usando o galego. Nos institutos 
fomentan que se graven vídeos ou escri-
ban textos comentando como vai a ex-
periencia. O ano pasado fixeron os insti-
tutos unha APP para colgar alí os vídeos.
       Como valoras a aceptación das 
edicións anteriores?
 Esta é a V edición, normalmente faise 
en febreiro pero este ano como cadraba 
co entroido fixémola en marzo. Moi sor-
prendidos e sorprendidas coa acepta-
ción, ver a todos as familias cando traen 
as crianzas ao cole, implicadas e falando 
galego fai ilusión. Sei de varios alumnos 
que empezaron cos 21 días en galego e 
seguen falando galego.
      Que métodos utilizades para com-
putar o número de persoas que parti-
cipan, e o seu grao de satisfacción ao 
respecto da campaña?
 Este ano están a participar 1783 alum-
nos e alumnas. Na edición anterior o 
fixeron 1320 persoas. Sacamos os datos 
dos papeis dos coles e institutos e su-
mámoslle todos os alumnos e alumnas 
de infantil ata segundo de primaria. Fa-
cemos unhas chapas e dámosllas a to-
dos o alumnado de Infantil ata segundo 
de Primaria, logo a todos os maiores de 
7-8 anos que asinen o compromiso de 
aceptar o reto.
 Despois dos 21 días organizamos unha 
festa final para as persoas que consegui-
ron o reto. Adoitamos traer un grupo mu-
sical para esta festa e faise no concello 
en horario escolar. Na II edición trouxe-
mos ao grupo “Son da Rúa”, foi un éxito 
tremendo e gañaron moitos fans. Outro 
ano editamos unha camiseta moi chula.
         E para este ano?
 Para este ano temos ao grupo vigués 

“Fillas de Cassandra” o 28 de marzo 
para quen complete o reto.
Tamén organizamos diferentes activi-
dades, entre elas un “Certame de re-
gueifas” con Luís Caruncho e Pinto de 
Herbón e un “Encontro escolar de poe-
sía” para alumnos e alumnas de 5º de 
primaria no auditorio o día 21. “Obra-
doiros en portugués” para ou alumna-
do de 6º. Para bacharelato tamén face-
mos algo parecido que se chama “Ops! 
O portugués simples”. O alumnado de 
primaria tamén recibe o xogo de mesa 
“Vacaloura” e para infantil un xogo de 
parellas para exercitar a memoria e co-
ñecer a contorna no que viven “Lembra 
Moaña”.  
        A vontade do goberno de Moaña 
é que esta iniciativa teña continuida-
de en anos vindeiros?
 Si, a validación é moi boa ano a ano 
e desde o concello queremos seguir 
co reto. O obxectivo deste reto é que 
a xente se dea de conta que se pode 
falar en galego e non o está facendo, 
isto estámolo conseguindo.
        Ves factible que algunha vez 
este tipo de campañas non sexan 
necesarias porque sexa posible es-
coitarmos falar galego en tofo tipo 
de contextos e en toda clase de 
franxas de idade?
 Isto sería o obxectivo 
ideal, pero vendo como 
se atopa a situación do 
idioma van facer falta 
moitas campañas máis 
para poder chegar a 
este punto, o noso con-
cello está completa-
mente desgaleguizado.  
 O galego está nunha 
dinámica descenden-
te drástica, con estas 
campañas tentamos 

paliar ese descenso e darlle presenza 
social. Loitamos contra todos os me-
dios de comunicación, contra todas as 
inercias das redes sociais, contra todo 
o establecido en castelán…
        E malia que esta é unha entre-
vista sobre a campaña de 21 días en 
galego remato cun par de preguntas 
que non me resisto a facer: Este ano 
non vas na candidatura do Bloque. 
Por que motivo?
 Levo 8 anos activo no goberno munici-
pal e con moita responsabilidade. Isto 
implica unha dedicación de tempo moi 
importante que custa seguir mantendo 
. Creo que xa é o momento de refres-
car os equipos de goberno para que 
entre xente nova, moi activa nos seus 
ámbitos, con ideas novas .
        Cales son as  perspectivas do 
BNG de Moaña para as próximas 
eleccións municipais?
 Temos unhas boas expectativas por-
que pensamos que fixemos un gran-
dísimo traballo por transformar Moaña 
neste últimos oito anos. Somos un go-
berno moi activo e de impulsar iniciati-
vas como esta de 21 días en galego en 
todos os ámbitos e áreas. O BNG pre-
séntase tentando aspirar a continuar 
no goberno municipal e ampliar a súa 
representación.
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O BNG de Marín un equipo para gañar
Por Tino Lago

 Marín é unha vila na que no 2019 o PP tirou un resultado espectacular 
que en grande medida foi produto da delirante fragmentación na  que se 
presentou a esquerda política. Tres candidaturas de esquerda: Marea de 
Marín, Podemos e Ser de Marín sumaron 1.530 votos que non foron a nin-
gunha parte, ningún dos tres obtivo representación, e que non tiveron 
máis resultado que inf lar de maneira artificial o número de actas que ob-
tivo o PP. Todo indica que esa situación non se vai volver repetir co que 
nos atrevemos a prognosticar que nin por asomo pode soñar a dereita ma-
rinense en repetir o resultado do 19. Por outra parte se calquera veciño ou 
veciña desta vila se pregunta “que fixo o goberno actual que lles leve a ser 
merecedores de repetir? “ vai ter moi difícil responder  de maneira obxec-
tiva a esa cuestión. Marín perde poboación de maneira alarmante. E non 
a perde nin por capricho nin por casualidade, senón porque as políticas 
públicas son tan malas que fan moi difícil desenvolver un proxecto de vida 
en Marín. A situación sanitaria de Marín é desastrosa, os espazos públicos 
moi mellorables, a programación cultural é a que desenvolve con moito 
mérito o tecido asociativo local, aparcar no pobo supón unha tortura para 
os visitantes....Si, Marín precisa un cambio con urxencia, e o nacionalismo 
galego presenta  a opción máis seria e solvente para podelo executar.
Nós conversamos coas persoas que ocupan os 7 primeiros postos da can-
didatura e teño que dicir que foi un pracer coñecer a persoas tan ben for-
madas, competentes e comprometidas co seu pobo.  Se a maioría social de 
Marín decide darlles unha oportunidade, a dereita tardará décadas en ter 
opcións de recuperar esta vila.
 -A número 7 é Pamela Martínez. Ela traballa nunha autoescola, é natural 
de Marín, da zona da Laxe, e leva xa bastantes anos implicada no mundo 
político local.

        Por que motivo tomaches a 
decisión de formar parte desta can-
didatura?
 Marín precisa un cambio con urxencia 
.Eu son unha persoa emocionalmente 
implicada co meu pobo e quero dar 
un paso adiante para contribuír a ese 

cambio. Estou no BNG porque é unha 
organización política seria, solvente e 
fiable, que ten amosado ao longo da 
súa historia o seu rigor e eficacia á 
hora de gobernar, só hai que ver as lo-
calidades nas que goberna, e porque  
seu corpus teórico encaixa coa miña 

forma de entender a realidade.
        Con que ánimos encaras a inmi-
nente campaña electoral?
 Estamos en disposición de disputar co 
PP  a maioría social do noso pobo. Non 
nos pomos ningún tipo de límite.
 -O experto en política internacional 

Xurxo Agra é o número 6. El é natu-
ral de Mogor e traballa nun hospital 
de Pontevedra
         Por que motivo decidiches for-
mar parte desta candidatura?
 Ao igual que a compañeira Pamela 
eu tamén estou emocionalmente im-

Lucía Santos (centro) e o seu equipo para Marín

Reportaxe
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plicado  con Marín .E entendo que 
calquera persoa que teña ollos para 
ver, oídos para escoitar e non estea 
contaminada por algún tipo de aprio-
rismo pode constatar que, por des-
graza, o noso pobo ven sufrindo un 
deterioro constante de servizos e das 
condicións que farían atractivo cons-
truír un proxecto de vida aquí. Marín 
sofre unha moi importante perda de 
poboación. E ese deterioro que sofre 
o noso pobo  non xorde por casualida-
de, nace dunha moi deficiente xestión 
política que precisa dunha viraxe de 
180 graos.
         As perspectivas realistas para 
as eleccións de maio?
 De novo coincido con Pamela. Es-
tamos en disposición de disputar a 
maioría social de Marín ao PP.  O PP  
no concello de Marín está sobre repre-
sentado. O número de actas tan ele-
vado que ten non se corresponde coa 
realidade sociolóxica da nosa locali-
dade, senón que foi posible por unha 
moi elevada atomización da esquerda 
nas eleccións do 19.Todo apunta a 
que iso non se vai volver repetir. E por 
outra parte nas últimas autonómicas 
superamos o 20% dos votos e fomos 
segunda forza. Marín ten gañas de 
BNG e cando facemos ben as cousas 
a xente non ten medo a votar ao BNG.
  -A marinense  Davinia Lojo é a nú-
mero 5.Ela é politicóloga e traballa 
no campo da xestión de recursos 
pesqueiros.
         Por que motivo decidiches for-
mar parte desta candidatura?
 Marín precisa un cambio,  iso é unha 
evidencia obxectiva para calquera que 
non estea cego. E non só un cambio 
de xestión, que tamén, senón un cam-
bio estrutural. O PP carece de modelo 
de vila. O único que fan , e para iso 
mal , é ir zafando os problemas do día 
a día como poden.
         E o BNG si ten modelo de vila 
para Marín?
 Rotundamente si. Tal como ten amo-

sado en todas e cada unha das vilas 
nas que goberna. Nós queremos un 
Marín para as persoas: xusto, accesi-
ble e humano no que se trate a todas 
e todos por igual con independencia 
das súas simpatías ou antipatías po-
líticas.
       As perspectivas realistas para 
Maio?
 Son unha muller coa mente moi an-
cha. Non me poño ningún tipo de lí-
mite.
 -Tino Iglesias é o número 4. El na-
ceu en Francia. É fillo da emigra-
ción marinense pois a súa familia , 
como tantas e tantas no país gale-
go, tivo que padecer o drama que 
supón marchar a gañar a vida fóra 
de Galicia. Traballa no sector dos 
seguros.
          Tino ti es un home enorme-
mente implicado no asociacionis-
mo. Desde moi rapaz fuches acti-
vista cultural, social, da memoria 
histórica, ambiental.....Entón a pre-
gunta para ti é obrigada: Como se 
porta o concello de Marín co tecido 
asociativo local?
 O Concello de Marín é unha adminis-
tración que se aproveita do traballo  
das distintas asociacións. Por outra 
parte non trata por igual ás asociación 
que entende como amigas que ás que 
entende como non amigas.
       Cal é o motivo que che levou 
a formar parte da candidatura do 
BNG?
 Ao igual que manifestaron Paloma, 
Xurxo e Davinia afirmo de maneira 
rotunda que Marín precisa un cambio. 
Eu síntome moi implicado nas miñas 
emocións máis íntimas con Marín, e 
quero participar dese cambio .Sinto 
que llo debemos aos que estiveron 
antes e aos que virán despois.
         Os ánimos para Maio como 
están?
 Eu, como Davinia, tamén teño a men-
te moi ancha: Sen límites.
  -O prestixioso paisaxista Jose 

Souto é o número 3. El é  de San 
Xulián e ten un traballo precioso: 
crea e deseña espazos exteriores
          Esta é a túa primeira expe-
riencia política e ti tes un negocio. 
Supoño que non sería unha deci-
sión fácil?.
 Non foi fácil non. Pero foi unha de-
cisión moi meditada. A vida persoal 
é moi importante claro que si, pero a 
vida pasa rápido e se no noso camiño 
por este mundo podemos contribuír a 
mellorar a vida dos nosos veciños e 
veciñas estou seguro de que o noso 
paso polo mundo vai ser moito máis 
digno. Dígoo con toda humildade, 
pero creo que eu podo contribuír a 
mellorar os espazos exteriores de 
Marín.
         Ti estás metido no sector co-
mercial marinense. Como valoras 
a súa situación?
 Ten carencias moi notables. Come-
zando porque as empresas non te-
mos un lugar onde meternos. Marín 
fóra do porto acabouse.
 -Celia García é unha moza da 
parroquia de Cantodarea que 
ocupará o número dous na lis-
ta dos nacionalistas .Ela re-
matou a carreira de políticas 
e na actualidade fai ou douto-
ramento .
         Por que  decidiches  integrar 
a candidatura do BNG,e nun posto 
de tanta responsabilidade como no 
número 2?
 Ben o do posto dá un pouco igual 
creo eu. Eu estou inmensamente 
honrada pola confianza dos meus 
compañeiros e compañeiras. Sín-
tome unha muller galega libre , que 
quere contribuír a mellorar as con-
dicións de vida das galegas e dos 
galegos porque a xestión pública é 
manifestamente mellorable e iso co-
mézase a facer concello a concello.
          Pon un  exemplo do que en-
tendes como “xestión pública ma-
nifestamente mellorable”?

 A situación da sanidade. En Marín, ao 
igual que todo o país galego, en esta-
do de precariedade absoluta.
         As expectativas realistas?
 Unha suba substancial. Eu tampouco 
me poño ningún tipo de límite
  -E rematamos coa candidata á al-
caldesa. Lucía Santos é natural de 
Pardavila, leva militando 15 anos 
no BNG e non sei se será alcaldesa 
desta volta, pero si sei que nalgún 
momento vai ser a mellor alcaldesa 
da historia de Marín.
       Ti e eu xa temos conversado 
en numerosas ocasións Lucía. Co-
ñezo o teu amor por Marín, a túa 
solvencia e a túa enorme capaci-
dade de traballo .Nesta ocasión só 
che vou facer dúas preguntas moi 
breves
 Como valoras ao equipo de mulle-
res e homes que te acompañan na 
candidatura?
 Sen desmerecer a ninguén que no 
pasado pasara por aquí, si quero di-
cir que a súa compañía é un tesouro 
de valor incalculable. Nunca estiven 
rodeada dun grupo de persoas huma-
na, profesional e politicamente  tan 
boas.
         Que podería encontrar en ti 
como alcaldesa un veciño ou veci-
ña de Marín?
 Humildade, honestidade, capacidade 
de traballo, vontade de consenso, in-
terese en escoitar e aprender , e un 
compromiso inquebrantable coa xus-
tiza. Comprométome a desterrar do 
noso concello o cancro que leva pa-
decendo Marín e Galiza desde a noite 
dos tempos: o nepotismo. Compromé-
tome a tratar a todas e todos por igual 
con independencia das súas simpa-
tías políticas. E por descontado nós si 
temos un modelo de  Vila para Marín. 
É necesario crear as condicións des-
de a a administración para que Marín 
sexa unha localidade atractiva para 
vivir, e deter dunha vez a alarmante 
perda de poboación que padecemos.

Reportaxe
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Pedro Cortegoso Gago,  traballador do SERGAS

A

opinión

historia de ENCE é un refle-
xo da recente historia do es-
tado español, do franquismo 
ao réxime do 78. Foi unha fá-
brica imposta pola forza por 

unha ditadura e que se vai manter 
na ría por unha sentenza dunha xu-
dicatura que da noite á mañá con-
verteuse en “democrática”. 
Unha vez máis a xustiza é torta. 
Mira para a dereita e dálle a razón 
a que non a ten. Porén, non é nada 
anormal, non nós levemos a engano. 
Quen manda nun sistema capitalista 
é a burguesía. A división de poderes 
entre lexislativo, executivo e xudicial 
só é un lema propagandístico para 
enganarnos. Non existe a separa-

ción, só hai un poder, o poder do ca-
pital. Vímolo moi claro durante estes 
anos no maltrato xudicial a galegos, 
vascos e cataláns, a represión a ar-
tistas e rapeiros, mentres políticos e 
empresarios corruptos desfrutaban e 
desfrutan dunha xustiza benevolente 
e comprensiva. Estámolo a ver.
Con esta sentenza teremos que atu-
rar, se non o impedimos, moitos anos 
máis de cheiros e fumes, de conta-
minación da ría. Os nosos montes 
seguirán transformándose en gran-
des latifundios de eucaliptos. ENCE 
continuará ditando a política forestal 
da Xunta e recibindo trato de favor, 
sen pagar terreo, sen pagar a auga e 
pagando impostos en Madrid.
Mais non só temos o problema de 
ENCE e a súa política forestal. Gali-
za vai ter que enfrontar novas agre-
sións ao seu territorio para satisfa-
cer as necesidades enerxéticas de 
outros. Da man da Unión Europea, o 
estado español e a Xunta os nosos 
montes e os nosos mares vanse in-
zar de muíños de vento.
Xa teñen planificado o noso futuro 

sen contar con nós. Van converternos 
nunha enorme central eléctrica e nun 
inmenso latifundio de eucaliptos, van 
desmantelar o noso sector pesquei-
ro prohibíndonos traballar e van facer 
inviábel a vida nun rural arrodeado de 
eólicos e eucaliptos.
Coa escusa da implantación de ener-
xías “limpas e verdes” para diminuír a 
contaminación atoparon un novo nicho 
de negocio onde especular e seguir 
chuchándonos. Alguén pensa que de-
trás dos eólicos, o hidróxeno verde e 
as placas solares está o interese en 
salvar o planeta? Alguén cre que os 
especuladores están interesados no 
medio ambiente? O negocio, só miran 
no negocio e na forma de seguir ga-
ñando cartos.
Promoven o falso ecoloxismo nos 
anuncios de televisión mentres desfán 
os nosos montes afectando á flora, á 
fauna e ao modo de vida das persoas 
que viven no rural galego. Pretenden 
arrasar os caladoiros de pesca para 
colocar enormes plataformas flotantes 
con muíños de vento sen importarlles 
o futuro de miles de postos de traballo 

reais.
Véndennos a moto dos postos de tra-
ballo con titulares maliciosos nos me-
dios. “Galicia crecerá en la eólica ma-
rina con barcos auxiliares, cableado y 
logística”. Cada vez que nós queren 
meter un gol e colarnos un proxecto 
prexudicial para os intereses do pobo 
galego véñenos coa milonga dos pos-
tos de traballo, como os inexistentes 
cinco mil de ENCE. 
Canta xente traballa nun parque eólico? 
Dous de mantemento e os oficinistas 
de Madrid que controlan o seu funcio-
namento. Coa eólica mariña vai pasar 
o mesmo. Traballo na construción dos 
parques e despois o mesmo, dous nun-
ha lancha a controlar os muíños e os de 
Madrid a prendelos e apagalos. 
E os beneficios? E a electricidade pro-
ducida? A onde van ir? Xa sabemos a 
resposta, a Madrid. E Madrid é sinóni-
mo de fondo de investimento e paraíso 
fiscal. Galiza é como un país africa-
no colonizado por europeos, Galiza é 
unha colonia de España. Producimos 
eucaliptos, electricidade e man de obra 
para encher á metrópole.
Mais vale sós que mal acompañados, 
de España e a Unión Europea nin as 
flores.

ENCE fóra, a loita continúa
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Nominacións aos premios da V gala do deporte de Gondomar

 O pasado venres 17 de marzo reuniuse o 
xurado dos premios da V gala do deporte 
de Gondomar para elixir aos nominados.
 Esta gala que chega a súa quinta edición, 
e que se retoma tras a parada pola pande-
mia terá lugar o próximo 1 de abril ás 8 da 
tarde no Pavillón Municipal Bernabé Costa 
de Miranda e a entrada será libre.
 O xurado presidido por Nuria Lameiro, 
concelleira de deportes estivo formado 
asemade por Noelia Piñeiro Pérez, Anxo 
Iglesias Mariño, Bernabé Costas de Miran-
da, Jose Luis Ferreira Durán e Ramón Ma-
gariño Duro.
A madriña desta edición será a atleta Va-
nessa Veiga Comesaña e haberá sete 
mencións especiais que nesta ocasión re-
cairon en Manuel Mártinez Ageitos, Desi-
rée Vila, Carlos Dominguez “Pity”, o grupo 
show “Last Kaneri” do CPA Gondomar, o 
equipo de fútbol sala adaptado do Centro 
Juan María, a Garda Civil de Tráfico -Des-
tacamento de O Porriño e a título póstumo 
Javier Martínez Giráldez, recentemente fa-
lecido.
 No apartado de mellor evento deportivo os 
nomeados son: a 55 edición do Rally Rías 
Baixas, a Copa de España de Ciclismo e o 
Campionato Galego de Enduro Serra Ga-
liñeiro.
No caso do galardón a mellor club ou en-
tidade deportiva optan ao premio o Club 
Acro Gondomar, o Lóstrego CF e a Socie-
dade Atlética Val Miñor.
Os premios do deporte de Gondomar 
tamén teñen un galardón reservado a em-
presas cunha traxectoria de apoio ao de-
porte e nesta ocasión as nomeadas neste 
apartado son Serviancar, Herboristería 

Bambú e Autoescola San Benito.
Outro dos premios que se entregarán esa 
noite será o que valora toda unha traxecto-
ria deportiva, e este ano os nominados son 
Estela Rodríguez Araujo (Atletismo e Ru-
gby) Ruben Pereira Cardalda (Atletismo) e 
Jose Luis Casellas (Automobilismo)
 Pola sua banda as nominacións aos pre-
mios deportista revelación son as seguin-
tes: en categoría feminina Antonella La-

rrasw (fútbol gaélico) Noa Álvarez 
Romero (patinaxe artística) e Naiara 
Araújo (ximnaxia acrobática). Na ca-
tegoría masculina os nomeados son 
Danny Jan Buba Sopko (Ciclismo) 
Anxo Xoaquín Lomba Luis ( loita li-
bre) e Joel Ribeiro Días (patinaxe 
artística)
O premio absoluto á mellor deportis-
ta feminina decidirase entre as tres 
seguintes candidatas: Silvia Rita Ál-
varez (fútbol gaélico), Ainhoa Repa-
ráz Sánchez (Atletismo) e Lía Hermi-
da Rial (ximnasia acrobática)
 No caso do deportista masculino 
máis destacado os candidatos son 
Ricardo Buba Sopko (ciclismo), Mi-
guel Román González (fútbol) y Julio 
Vilas Fernández (baloncesto)
Tamén se entregarán premios en 
cada unha das disciplinas.

BILLAR
- Alejandro Doval Fernández

PETANCA
- Alejandro Alonso Lorenzo
- Carlos Fernández Alonso

CHAVE
- Carlos Fernández Comesaña

- Jose Da Silva Rodriguez
BOLOS

- David Pintos Fontán
- Diego Camesella Rodríguez

- Ismael Fernández
- Ismael Torres

- Iván Otero
HALTEROFILIA

- Pablo Vázquez Francisco
TIRO CON ARCO

- Rubén Rodríguez Alleres

HÍPICA
- Candela Martínez Valverde
- Claudia López Comesaña

ATLETISMO
- Adrián Bernárdez Domínguez

- Ricardo Cortizo Souto
- Grabriela Bouzada Senra

- Uxía Vidal Márquez
TRAIL – CARREIRA DE MONTAÑA

- Diana Domínguez Pereira
BALONCESTO

- Marcos Losada Rocholl
- Iago Costas Souto

- Aldara Molares Fragueiro
XIMNASIA ACROBÁTICA

- Claudia Comesaña Estévez
- Sira Cerdeira García

FÚTBOL
- Noel Hermida Couto

- Alejandro Gómez Otero
- Tamara Fernández Rodríguez

- Irene Rial González
- André Lores Varela

- Jose Manuel Comesaña Lago
AUTOMOBILISMO

- Unai Conde García
- Ezequiel Salgueiro Simoes

DEPORTE DE INERCIA
- Jose Antonio Gonzélez del Río

- Hugo González Lameiro
TENIS

- Leslie Correa
- Juan Martínez
- Juan Freitas

TENIS DE MESA
- Martin Pintos Barreiro

DANZA
- Grupo Huérfanos – Ldanzia

- Lorena Benítez Pereira

Gondomar

Val Miñor
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O parque eólico Torroña I unha ameaza maís para os garranos da Groba, As nosas bestas

 Este pasado venres día 3 saíu no 
DOG a publicación para a exposición pú-
blica e período de alegacións o Parque Eó-
lico Torroña I. Unha ameaza máis para todo 
o patrimonio natural e cultural da Serra da 
Groba, e nomeadamente para a pervivencia 
dos garranos, burras ou bestas do monte e 
consecuentemente para a milenaria festa et-
nográfica dos curros.
 Estes días que vemos en medios de comu-
nicación de todo o mundo a gran incidencia 
que tivo a premiada película de Sorogoyen 
“As bestas”, e as súas verbas de denuncia 
e apoio pronunciadas na gala dos premios 
do cine español dos Goya, congratulámonos 
cos amigos de Sabucedo dese apoio recibi-
do, e volvemos tamén as nosas denuncias.
 A gran ameaza que esta a sufrir o patrimonio 
natural e cultural do noso país non ten paran-
gón, agás o andazo dos lumes, só que neste 
caso concreto está apoiado pola propia ad-
ministración que dun xeito descarado axuda 
as empresas promotoras sen contar cos ve-
ciños nin cos milleiros de queixas, denuncias 
e alegacións que veñen facendo todo o teci-
do asociativo ecoloxista e veciñal, mesmo o 

Consello da Cultura Galega, a Universidade 
e a propia U.E, que veñen sistematicamen-
te denunciando o feble empeño que pon a 
Xunta en protexer as paraxes naturais, bra-
ñas, fauna, flora, paisaxe… Fanse leis que 
logo non se cumpren ou se obvian.
 Na Serra da Groba temos a ameaza conti-
nua da pretensións de varias empresas de 
instalar varios parques eólicos. Dun xeito 
fraudulento, dividiron toda a serra en dúas 
ADEs e un área de investigación en reserva, 
e ata foron recollidos no Plano Eólico de Ga-
licia sete proxectos e as súas poligonais, nas 
que se levan promovendo ata o de agora os 
parque eólicos do Rosal, O Merendón, Toro-
na , Albariño I e agora o Torroña I. Co move-
mento opositor dos veciños e de moitas aso-
ciacións e co apoio dos plenos dos concellos 
de Nigrán, Baiona, Gondomar, Tomiño e   O 
Rosal, agás o de Oia que non se pronunciou 
en pleno e que saibamos, tampouco fixo in-
formes sectoriais negativos, lévanse parado 
todas as iniciativas por renuncia ou por De-
claracións de Impacto Ambientáis desfavo-
rables .
 Agora temos no DOG un máis, o Torroña 

I, e nos documentos someti-
dos a exposición pública non 
vemos que o EsIA recolla as 
afeccións e ameazas ó mellor 
e máis grande patrimonio vivo 
que temos na Serra da Groba, 
as burras do monte, os garra-
nos Equus ferus atlánticus, as 
nosas bestas.
 Tódolos estudos dos parques 
eólicos que temos visto, feitos 
e pagos polas empresas pro-
motoras, esquecen en maior 
ou menor medida, o maior 

patrimonio natural e cultural que hai no sur 
da provincia de Pontevedra. Co noso apoio 
e solidariedade por diante, envexamos aos 
amigos de Sabucedo que foron quen de 
pór no foco as súas bestas. Tiveron a opor-
tunidade e souberon aproveitala. Pero nós 
tamén denunciamos, (e non só hoxe e ago-
ra) levamos moitos anos facendoo, o grande 
perigo que supón para as nosas bestas este 
novo parque eólico que nos queren instalar 
con torres xigantescas nos cumes do Arieiro 
e das Aradelas, nas terras de Viladesuso e 
Burgueira, cunha extensa rede de evacua-
ción que atravesa toda a Groba ata Barran-
tes, onde proxectan a subestación e onde 
principiará outra aldraxe coa evacuacion 
eléctrica aérea ata o Rosal.
 Teñen que vir os de fóra para pór no foco 
as nosas burras e a súa importancia,. Estes 
días nas redes vemos como os nosos ami-
gos norteamericanos falan de nós e das no-
sas burras, e se fan eco das ameazas e dos 
valores que teñen, e nos lembran os estudos 
que levan feito e publicados como o último 
de Jhon Jr, Hartigan, que nos visitou no 2016 
e estivo vendo os nosos curros e falando cos 
nosos besteiros e veciños, para este pasado 
2020 publicar o seu impresionante estudo:
Shaving the Beasts: Wild Horse and Ritual 
in Spain1. Editorial  :  University of Minnesota 
Press (17 noviembre 2020).
 Ou a visita que nos fixo a prestixiosa xorna-
lísta e naturalista de Massachusetts Wendy 
WIlliams, no 2014 e que publicou no libro:
 The Horse. The epic history of our noble 
companion2. Scientific American / Farrar, 
Straus and Girou. 2016.
 Ou o amigo Victor Ros, que estuda os ca-
balos salvaxes en todo o mundo3 e que nos 
visitou cos seus alumnos para facer unha 

estadía de estudo e vixiancia dos nosos 
garranos nas serras galegas, e que es-
tes días está seguindo a problemática 
coa que nos atopamos coas ameazas 
aos espazos e habitáts dos nosos garra-
nos.
 Temos na Serra da Groba a poboación 
máis numerosa de cabalos salvaxes do 
mundo, e a máis xenuína, segundo os 
científicos. Arredor de 1.200 exempla-
res entran nos nosos curros cada ano, e 
ocupan todos os nosos montes, axudan-
do coa súa presenza ao mantemento do 
mato baixo e á convivencia con outras 
especies vexetais e animais. Nos anos 
70 do pasado século XX tiñamos na Gro-
ba 2.100 garranos, e en Sabucedo 340. 
No ano 2.022 tiñamos na Groba 1.100 
e en Sabucedo un máximo de 300. O 
declive no número de exemplares e tan 
evidente como alarmante e son múltiples 
as razóns desta mingua, pero no que 
todo o mundo esta de acordo e que a 
presión antrópica sobre os espazos nos 
que habitan e unha das máis salienta-
bles. Dende a Universidade da Coruña 
no ano 2.021 un equipo multidisciplinar 
dirixido polo biólogo Jaime Fagúndez , 
coa doutora Laura Lagos, José A. Cortés 
e Flavia Canastra, realizou para a U.E o 
estudo, no que fomos parceiros:
 1 https://www.upress.umn.edu/book-di-
vision/books/shaving-the-beasts#:~:tex-
t=Wild%20horses%20still%20roam%20
the,shave%20their%20manes%20
and%20tails.
2https://www.scientificamerican.com/
podcast/episode/the-epic-history-of-the-
horse/
3https://www.facebook.com/wildequus1

Gondomar

Val miñor
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opinión/ Baixo Miño

Manuel Alfonso, veciño de Fornelos da Ribeira 

Adeus san xoán de fornelos da ribeira!
deus, para sempre, adeus!

 Estou mentalmente desolado 
pola desfeita a un fillo de For-
nelos, chamado o francés, da 
vivenda construída con tanto 

amor, o teu pé, na súa parroquia, e 
que unha desafortunada actuación a 
derrubou, autorizada pola autoridade 
eclesiástica, para preservar o ASILO 
SAGRADO da súa igrexa. Que inde-
cencia!
 Eu que de meniño tanto te admirei e 
contemplei co teu pelico un pouco mais 
alterado, tanto ti como o cordeiro so-
bre o que pousas a túa man esquerda, 
“non te deches conta da desfeita”. E 
iso que está preto de ti.
 Onte, cando me bautizaron na túa 
igrexa (1.932) como hoxe (2.023), cos
meus 91 anos, segues sendo o Pa-
droeiro e gardián da parroquia, e non
miraches, como se lle derrubaba a vi-
venda o noso fillo de Fornelos, e nin si 
queira mandaches parar a demolición, 
como si non fora nada contigo. Que 
vergoña, meu amigo!

 Eu penso, que dende este meu re-
cuncho de Vigo, onde vivo, seguirás 
mirando impasible o horizonte, o sol, 
como o facía eu, os meus oito anos, 
vendo ocultarse a diario, como hostia 
celestial, tras a serra de San Cibrán, 
entre Nogueira e Cristiñade, e non te 
enteiras, a pesares de estar fronte a 
fronte, desa desfeita que tanto nos en-
tristece os que somos e nos sentimos 
xentes ven nacidas.
 San Xoán! Sempre te contemplei 
dende neno, como un amigo, e agora, 
agnóstico, e coa emoción que sentía 
de neno, te vexo coa mirada inquieta, 
despreocupada, inconsciente, inquie-
ta, polo derribo da vivenda dun fillo da 
parroquia, que querendo engrandecer 
a súa terra, se encontrou con unha 
desfeita, con razón ou sen ela, e ti coa 
mirada perdida.
 Mentalmente, te estou mirando e con-
templando, e me fixo nos teus ollos
de pedra, seguindo a posta do sol, 
radiante,tódolos días, e Que queres! 
Non mandaches deter a desfeita habi-

da. A esquerda, ves a Capela da Asun-
ción, que se ergue no Monte Castelo, 
en Pesqueiras, como fortaleza de fe, e 
non miras a desfeita que tes o teus pés.
 O corazón me di que es imaxe dun 
ideal que perdura no tempo, que nunca
morre, que nunca envellece. Efectiva-
mente, estás como na miña nenez, só 
o pelexo e o cordeiro perderon albura, 
quizais, mirando a desfeita. Así me pa-
sou a min, padroeiro de Fornelos da Ri-
beira, mirándote desorientado.
 Paseaba eu, sendo neno, por diante 
de ti, mirándote alegre, como soemos 
facer os nenos, atento e distraído, de 
fronte, con devoción, e hoxe xa me ves. 
Antes promesa e agora decepción. Asi 
me ocorre, coa súplica do meu familiar 
Jesús Cambra e Rivas, propietario da 
capela Santa Rosa, do rueiro do Casco, 
expedida polo Papa, Pío X, na Arxen-
tina no 1.912 repartindo Indulxencias 
Plenarias, pola Graza de non sei quen, 
e que obra no meu poder. Para que? 
Me imaxino o para que! Xa direi o
resultado.

 No ano 1.940 era eu, una promesa 
xuvenil, como o parroquián, chamado 
“o francés”, e hoxe, declinando como 
as ramas da árbore envellecida, con 
arrugas na faciana e neve na cabeleira, 
perdida toda emoción.
 Onte, alegría, meu San Xoán, e hoxe 
silencio, entrecortado pola desfeita cos 
amargos saloucos que brotan incómo-
dos do peito co fío das abundantes 
bágoas, vendo unha sociedade antiso-
cial, incluída toda a parroquia, co hori-
zonte de neno, rosado, e agora negro 
infernal.
 Xa ves, San Xoán! Como gardaba de 
neno, gratitude, e agora agnóstico,
total. Xa ves!
 Triste é morrer, e desconsolador con-
templar o que está a pasar na parro-
quia. E, penso eu, San Xoán, que co-
migo non vai a pasar a caixa fúnebre o 
Cemiterio do Coto de Sá, pois de agora 
en adiante deixarei de ser teu admira-
dor e deixarei de pisar a túa igrexa. O 
sinto moito. 

Que se lle vai facer!

A

O BNG de Tui oponse ao derrubo da casa na finca Patazumba e propón alternativa
de saída da rúa Ourense polo norte

 Perante a notícia na que se informaba 
sobre a retirada uns metros do hórreo 
da finca Patazumba e o derrubo da 
casa, para abrir a rúa Ourense até a 
Avda. da Concordia, o BNG de Tui ma-
nifesta a sua oposición ao proxecto por 
constituir un atentado mais contra o 
património tudense. Cando falamos da 
calidade de vida nas cidades, temos a 
obriga de evitar degradacións que se 
producen tanto ambientais como pai-
saxistas e ter claro os elementos a 
protexer, tentando que a pegada sexa 

a de menor impacto posíbel.
 A cidade de Tui ten mui pouca zona 
verde e nese aspecto non cumpre os 
estándares mínimos de 15 m2 por cada 
100 m2 edifcábeis. Está fora de toda 
lóxica desenvolver áreas residenciais 
como as proxectadas sin cumprir os 
estándares mínimos de zonas verdes.
No caso da finca Patazumba, compos-
ta pola casa principal, a calustra e o 
valado, non se entende que se derru-
be uns fantásticos bens patrimoniais 
como estes para encher o espazo de 

construcións de cemento e construir 
unha rotonda. Seguindo os criterios 
europeos tanto de rehabilitación, rexe-
neración con sostenibilidade territorial,
-como pode ser o proxecto Axenda 
Urbana-, derrubar todo este espazo, 
ou o que queda del, para dar cabida a 
monstros de cemento, é todo un des-
propósito. E necesario refexionar bem, 
contemplar alternativas e neste caso 
recuar no proxecto destinado á finca 
Patazumba. As administracións públi-
cas teñen que dar exemplo e pensar 

que non todo vale, que os intereses 
particulares de construtores (como 
acontece nesta zona) non son, nin de-
ben ser prioritarios. O planeamento ur-
banístico de Tui foi xestado no século 
pasado e polo tanto non respecta os 
parámetros nin as concepcións de es-
pazos urbanos propios do século
actual. Na nosa opinión a finca Pa-
tazumba, ten que ser de utilidade públi-
ca, pasando o seu futuro pola restaura-
ción cuidadosa que poña en valor cada 
elemento deste lugar. A memoria dun 

Tui
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pobo, dunha cidade, tamén pasa por 
respectar estes lugares emblemáticos.
Propomos, desde o BNG de Tui, con-
verter esta zona nun espazo verde 
onde teñan cabida distintas activida-
des como concertos ao ar libre, zona 
de encontros, paseos, convivencia da 
xente. Un lugar, por exemplo, para un 
museo popular de artes e oficios que 
non existe en Tui.
 Como alternativa á desfeita e o derru-
bo, a saída da rúa Ourense, pode pivo-
tar pola rúa Mártires de Sobredo. Hai 
espazo suficiente para unha rotonda e 
temos alternativas para entrar e saír, 

facendo incluso vías únicas polas dúas 
rúas paralelas. Ou tamén se pode es-
tudar que o trazado final da rúa Ouren-
se “vire” sufcientemente á dereita ou
esquerda para rodear o espazo a pro-
texer. Se se consiguir finalmente levar 
a cabo o proxecto de cubrimento da via 
do tren, teremos unha comunicación 
directa co centro, coa Avda. de Baio-
na, coa praza de abastos e cos apar-
camentos que se poidan producir con 
esta obra. Derrubar é moi fácil; preser-
var, adaptar e darlle utilidade aos sitios 
e mais beneficiosopara as futuras xe-
racións.

CEIP Plurilingüe de Tebra, 
espertando a paixón por aprender

Unha nova forma de aprender, poñen-
do a nenos e nenas no centro, apoian-
do ás familias e poñendo en marcha 
unha ampla variedade de proxectos 
que buscan ante todo desenvolver ao 
máximo as potencialidades do seu 
alumnado. Esa é a proposta do CEIP 
Plurilingüe de Tebra, un centro escolar 
que vén de sumar os Polos Creativos 
da Xunta entre a longa lista de iniciati-
vas educativas e servizos.
Involucrados na educación STEM, coa 
que incrementar o interese do alumna-
do por habilidades que estimulen o cre-
cemento e o progreso científico e tec-
nolóxico, o centro participa nos Polos 
Creativos “cun proxecto artístico-mate-
mático no que o alumnado mergúllase 
tanto nas matemáticas como na arte a 

través da costura e no que temos que 
agradecer a participación e implicación 
de María González, a propietaria da 
mercería Chantilly de Tomiño”. Ade-
mais da máquina de coser, o alumnado 
participa tamén na radio escolar Radio-
Leo, empregan impresoras e lápices 
3D ou manéxanse co Chroma, entre 
outros aspectos. 
“Na nova lei educativa a adquisición 
de competencias e un eixo esencial, 
por iso no centro traballamos a través 
destes proxectos e programas que nos 
permiten achegar o contido ao alumna-
do dun xeito ameno, divertido e directo. 
E o proxecto artístico-matemático é un 
exemplo propio e innovador do traballo 
que estamos a desenvolver para que o 
alumnado acade estas competencias e 

 O centro forma parte dos Polos Creativos implantados pola Xunta, 
espazos de innovación educativa para traballar competencias STEM
 É só un dos múltiples proxectos que ten en marcha, cos que busca 
desenvolver ao máximo as potencialidades do alumnado

Tomiño
ALumn@s do CEIP Pluriligüe de Tebra nun intre no seu programa de radio

 Baixo Miño
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poñe en práctica os coñecementos ad-
quiridos”, explica a directora do centro, 
Belén Fraga. 
O CEIP Plurilingüe de Tebra tamén 
está involucrado nos contratos progra-
ma Innova, como centro dinamizados 
de hábitos de vida saudable (EDUsaú-
de), comprometido co desenvolvemen-
to sostible (EDUsostibilidade) e como 
modelo de calidade a nivel organizati-
vo, de xestión e funcionamento (EDU-
calidade). E nese camiño por acadar 
unha educación de calidade para todo 
o alumnado e contribuír á mellora do 
sistema educativo tamén participa en 
varias modalidades do programa In-
clúe (Iguála-T, Convive-T, Inclúe-T e 
Emocióna-T) ou en diferentes proxec-
tos de innovación educativa como o 
Digicraft ou Edixgal para os curso de 
5º e 6º de primaria.
O propio alumnado do centro reco-
lle o testemuño da innovación e desa 
curiosidade por seguir aprendendo 
coa creación de dúas cooperativas ao 
abeiro do programa DepoEmprende, 
‘Tebralidades’ e ‘Recuncho creativo’. 
Interese que tamén amosan coa súa 
ampla participación no Club de lectura, 
que encaixa perfectamente no Plan de 
Bibliotecas Escolares no que participa 
o centro. 
Unha implicación que se leva tamén 
a novos proxectos postos en marcha, 
como os Patios inclusivos, unha ini-
ciativa deseñada e consensuada co 
alumnado que o vindeiro mércores 22 
de marzo presentarán ao Concello de 
Tomiño. Tras o encontro, o Consello 

de delegados e delegadas do centro 
acudirán ao mercadiño para mercar 
tomates, leitugas, amorodos... para 
planta na recentemente estreada hor-
ta escolar.
Outra das grandes características do 
colexio é a súa inmersión lingüística, 
xa que dende os 3 anos impártese a 
área de psicomotricidade en inglés e 
en educación primaria a área de Edu-
cación Física. “Temos a sorte de con-
tar cun auxiliar de conversación filipina 
que se adaptou moi ben ao noso cen-
tro e a Tomiño e que xa pediu conti-
nuar o vindeiro curso con nós”, salien-
ta a directora.
Precisamente pensando no vindeiro 
curso, as titoras de 5º e 6º de primaria 
do centro xa solicitaron a participación 
en Proxectos Europeos, que permitiría 
ao alumnado implicarse nunha iniciati-
va medioambiental con estudantes de 
colexios de Bulgaria, Turquía e Grecia.
Nenos, nenas, familias e conciliación 
son o eixo central deste colexio, que 
conta cun comedor escolar xestionado 
pola Consellería de Educación dende 
este mesmo curso e que está a crecer 
de forma rápida, polo que o vindeiro 
curso solicitarase á dobre quenda.
Nese compromiso co día a día do cen-
tro, a ANPA traballa tamén para poñer 
a disposición do alumnado o maior nú-
mero de actividades que complemen-
ten a súa formación e permita ás fami-
lias unha maior conciliación. Así, coa 
axuda do Concello, cada ano financian 
as actividades extraescolares de baile 
e cociña de balde ou de inglés e infor-

Tui

mática a baixo custo. 
A ANPA tamén achega o seu gran de 
area na conciliación das familias coa 
posta en marcha dende hai anos da 
aula matinal, totalmente gratuíta para 
asociados. Dende a asociación de 
nais e pais realizan tamén xornadas 
de sensibilización sobre igualdade ou 
de prevención da violencia machista 
con actividades lúdicas como maxia, 

teatro ou incluso acrobacias aéreas. 
Ademais, cada ano rematan o curso 
cunha agardada fesa coa que dar a 
benvida ao verán e cun campamento 
nunha zona de costa para que os ne-
nos e nenas de 6º de primaria co resto 
de centros escolares tomiñeses para 
ir coñecendo aos seus futuros com-
pañeiros e compañeiras ao chegar ao 
instituto.

 Baixo Miño

O Concello de Tui avanza na dinamiza-
ción da participación infantil e xuvenil 

do municipio

 O proxecto parTUIcipando de 
dinamización da participación 
infantil e adolescente, avanza 
con paso firme logo de que 
persoal especializado en parti-
cipación infantil e xuvenil acu-
dira aos centros de ensino do 
concello para dar a coñecer os 
dereitos da infancia, e animar á 
xente nova a sumarse ao gru-
po de participación infantil.
 Este grupo de participación infantil, trá-

tase dun órgano estable, de consulta, 
representación e participación do que xa 
están inscritos 12 nenas, nenos e ado-
lescentes de Tui, que se  xuntan periodi-
camente para traballar en cuestións do 
seu interese e buscar propostas de me-
llora para achegarllas ao goberno local.
 O obxectivo desta iniciativa é favorecer 
a construción da cidadanía activa das 
nenas, nenos e adolescentes como par-
te dunha sociedade democrática. Aquí 
poderán expresar libremente as súas 
ideas, propor medidas naquelas temá-
ticas que elas e eles mesmos decidan 
abordar, defender e visibilizar os seus 
dereitos… sendo así voceiros/as e in-
terlocutores entre nenas, nenos e ado-
lescentes e as administracións públicas 
locais. 
 Esta é unha oportunidade que segue 
aberta a todas as nenas, nenos e ado-
lescentes que vivan en Tui e que lles 
motive ser protagonistas do seu propio 
cambio, e polo tanto o concello habilitou 
un formulario de inscrición na súa páxi-
na web do concello para que as nenas, 
nenos e adolescentes de entre 10 a 17 
anos que o desexen poidan formalizar a 
súa participación. 
Tamén poden obter mais información en 
partuicipando@gmail.com 

 Logo das actividades de sensibilización realizadas nos centros edu-
cativos durante os últimos meses, os nenos, nenas e adolescentes in-
teresados/as no grupo de participación xa tiveron as primeiras xun-
tanzas
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Tomiño

Angel Pérez, profesor de filosofía

o

opinión

lga é a muller de Antoine, o 
francés ecoloxista que os ve-
ciños mataron por lles impe-
dir abandonar a “merda”, di a 
película, na que viviran toda a 

súa vida. Poñamos unha aldea de Pe-
tín, en Ourense.  Saberán xa que es-
tou a me referir á historia que conta a 
premiada película de As Bestas. Non 
a traio aquí para escribir unha crítica 
de cine, senón unhas disquisicións 
sobre as razóns da boa acollida da 
fita polo público. Dou por descontado 
a parte dese éxito debido ao bo oficio 
dos realizadores, da parella de guio-
nistas e, por suposto, dos actores. 
O que me interesa é, en lugar diso, 
soster que outra parte da boa acollida 
consiste nun manexo das emocións 
propio do que se chama posverdade. 
O mostrar que nos conflitos sociais a 
verdade está do lado de quen poña 
máis paixón.
 Concordo en que o filme capta algo 
relevante da nosa época. Vemos unha 
loita a morte entre dúas familias veci-
ñas con, por dicilo de xeito pedante, 
proxectos de emancipación opostos. 
Unha familia da aldea e outra que vén 
de fóra, de Francia, máis concreta-
mente: que chega con ideas alterna-
tivas buscando un lugar onde vivir de 
xeito sustentable, de escapar da an-
siedade que imprime o mandato capi-
talista de aproveitar as oportunidades 
e non renunciar a ningunha satisfac-
ción.
 A convivencia pacífica entre as dúas 
únicas familias da aldea dura dous 
anos. Ata que chega a oferta dunha 
eólica para instalar muíños nos mon-
tes en man común da aldea. A familia 
do lugar non está disposta a deixar 
pasar a oportunidade de cumprir o seu 
proxecto de vivir na cidade mercando 
unha licencia de taxi en Ourense. A 
francesa, pola súa parte, non pode 
renunciar ao seu proxecto dunha vida 
non sometida ao estúpido e destru-
tivo mandato que reduce aos huma-

nos a meros consumibles. Con todo, 
Antoine insiste en buscar un acordo. 
Explica que o seu proxecto de turis-
mo ecolóxico daría máis beneficio do 
que ofrece a eólica. Pero, canto máis 
intenta explicar máis empeño poñen 
os nativos en non renunciar ao súbi-
to sentimento de liberdade, de poder 
decidir por si mesmos, que a eólica 
decontado lles permite. Son dous 
mundos enfrontados. O dun proxecto 
sustentable contra outro insostible. A 
película preséntaos coma a loita de 
dúas forzas elementais. A imaxe dos 
“aloitadores” no curro de Sabucedo, 
o da Estrada, coa que arranca a fita 
non deixa lugar a dúbida. A emoción 
da liberdade individual contra o cál-
culo ao que debe someterse toda 
vida en común.
 No entanto, a película non remata 
coa conclusión da escalada de vio-
lencia masculina. Durante cerca da 
última hora, a fita conta a paciente 
loita da viúva contra a burocracia da 
Garda civil que ten dado, incompren-
siblemente, o asunto por pechado. 
Cando mandan a un axente a súa 
casa para lle avisar de que apareceu 
o corpo do seu home, Olga sorrí. Os 
veciños serán xulgados e daquela os 
espectadores saímos do cine tranqui-
los e conmovidos pola enteireza da 
muller. Inquietante e brillante modo 
de nos lembrar como acaba calquera 
intento de confinar a liberdade indi-
vidual.

O sorriso de Olga

Abertas as inscricións para a Carreira
 Popular de San Telmo 2023

Celebrarase o sábado 15 de abril. Terá carácter solidario con SOS To-
miño Baixo Miño.

 Até o mércores 12 de abril ás 22 h, 
está aberto o prazo de inscrición para 
a Carreira Popular de San Telmo 
2023.    A proba organizada polo Club 

Atletismo Tui e o Concello de Tui, ce-
lebrarase o sábado 15 de abril, a partir 
das 11.00 h, no Paseo da Corredoira. 
Como en anteriores edicións a carrei-
ra terá carácter solidario a favor da 
Asociación SOS Tomiño Baixo Miño, 
entregando un quilo de alimentos non 
perecedoiro no momento da recollida 
do dorsal.
 A inscrición pode realizarse dende 
hoxe na web do Club Atletismo Tui, 
www.clubatletismotui.wordpress.com, 
non admitíndose inscricións fora do 
prazo, nin no mesmo día da proba.
A proba contará con distintas catego-
rías, dende os pitufos, nados nos anos 
2020, 2019 e 2019, ata os veteranos 
B, nado en 1977 ou con anterioridade.
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 É o único equipo transfronteirizo e o 
gañador indiscutible das últimas edi-
cións das olimpíadas sénior ‘Olim-
pics4all’. Integrantes do equipo da 
Eurocidade Cerveira-Tomiño visitaron 
o Concello tomiñés para entregar o 
trofeo logrado nos xogos celebrados a 
finais do ano pasado, revalidando o tí-
tulo xa conquistado nas Olimpíadas de 
2019, a última edición antes da crise 
sanitaria destes encontros anuais que 
buscan promover a práctica deportiva 
das persoas maiores, reforzando o in-
tercambio social e cultural entre todas 
e todos os participantes.
 Durante o encontro a alcaldesa de 
Tomiño, Sandra González, quixo agra-
decer a grande implicación de todos e 
todas as participantes nesta iniciativa, 
“que a viven como moita intensidade e 
responsabilidade, adestrando todas as 
semanas para prepararse para cada 
nova cita. Confiamos en que volvan re-
validar este título nos vindeiros xogos, 
que serán en Viana do Castelo”. 
“Para nós é un orgullo formar parte 
deste equipo e traballar nun proxecto 
tan completo, que fomenta a activida-
de deportiva saudable, controlada e 
adaptada, pero que tamén permite te-
cer lazos de unión entre a veciñanza 
e entre os concellos do río Miño trans-
fronteirizo”, destacou a rexedora. 
 O encontro contou tamén coa pre-
senza e participación da Vereadora de 
Desporto e Vicepresidenta da Câmara 
de Vila Nova de Cerveira, Carla Sega-

dães, que salientou o traballo realiza-
do por todas e todos os integrantes do 
equipo participante nestas olimpíadas 
senior. Na entrega do trofeo tamén in-
terviñeron unha veciña tomiñesa e un 
veciño de Cerveira integrantes do equi-
po, que achegaron a súa experiencia 
neste programa.
 Na última edición destes xogos olímpicos 
participaron arredor de 300 deportistas de 
dez municipios do Alto Minho luso. Cada 
un dos concellos participantes presénta-
se cun equipo preparado grazas á imple-
mentación dun programa a través do que 
se traballan diferentes modalidades, 
dende atletismo ou voleibol ata balon-
cesto, natación ou fútbol, ademais de 
xogos tradicionais como a petanca, a 
corda ou a malha, un xogo tradicional 
portugués.  
 A iniciativa nace financiada polo progra-
ma Erasmus+ Sport como un proxec-
to internacional que buscaba afondar 
nos factores que motivan ás persoas 
de maior idade a practicar deporte, o 
In Common Sports. No ano 2021, con 
nome de In Common Sports + Fit, Food 
and Fun for Elderly! o proxecto pasa 
a contar coa participación do Instituto 
Público de Deportes esloveno coa in-
tegración dunha nova liña de análise 
enfocada á nutrición. Replicado en seis 
países socios (España, Portugal, Italia, 
Eslovenia, Hungría e Bulgaria), conta 
con máis de 500 atletas que participan 
nos adestramentos semanais e nos di-
ferentes eventos e competicións.

Tomiño e Cerveira presumen de 
deportistas ‘olímpicos’

Integrantes do equipo da Eurocidade participante nos ‘Olimpics4All’ 
entregan ao Concello o trofeo gañado na última edición dos xogos

 O Concello de Tomiño publica un ano 
máis as bases do ‘Circuíto Cultural 
2023’, unhas subvencións coas que 
se busca promocionar e fomentar as 
actuacións dos grupos de música tra-
dicional tomiñeses. O Goberno muni-
cipal destinará 14.000 euros a estas 
axudas, xa que entende a cultura 
como unha práctica social construída  
no diálogo e na comunidade, enten-
dendo a veciñanza como parte activa 
da creación cultural. 
 “A creación e interpretación da músi-
ca tradicional é un ben inmaterial que 
coñecemos, gozamos e que é nece-
sario coidar. Por iso, dende o Conce-
llo asumimos como responsabilidade 
impulsar a creación de novas agrupa-
cións relacionadas co folclore musical 
local ofrecendo unha liña de axudas 
que permita o seu descubrimento e 
contratación”, explica a alcaldesa, 
Sandra González.
 Poderán solicitar a inclusión no circuí-
to as bandas de música, corais, ban-
das de gaitas, treboadas, pandeiretei-
ras, murgas ou charangas e grupos 
de acordeóns que, en caso de cumprir 
cos requisitos, poderán ser contrata-
das por un terceiro tendo unha parte 
da súa retribución económica aboada 
polo Concello. As Comisións de Fes-

tas e outras entidades organizadoras 
deberán poñerse en contacto coas 
agrupacións incluídas no Circuíto 
Cultural para contratalas e concretar 
a data de actuación, sendo exclusi-
vamente un acordo entre ambas as 
dúas partes.
 As contías máximas dos distintos ti-
pos de agrupación de Tomiño serán:
- Banda de música: 400 euros
- Corais: 200 euros
- Bandas de gaitas con máis 
30 compoñentes: 300 euros
- Grupos de gaitas: 200 euros
- Treboadas: 200 euros
- Pandeireteiras: 150 euros
- Murgas ou charangas: 150 
euros
- Grupos de acordeóns: 150 
euros
 As solicitudes poderán ser presen-
tadas a través da Sede Electrónica 
do Concello de Tomiño ata o 1 de 
decembro de 2023. O modelo de so-
licitude tamén está dispoñible na pro-
pia Sede Electrónica. As agrupacións 
interesadas deberán presentar a súa 
solicitude cunha antelación mínima 
de 30 días á data da actuación soli-
citada. Toda aquela solicitude presen-
tada fóra de prazo poderá ser deses-
timada.

As axudas do ‘Circuíto Cultural 2023’ poderán solicitarse ata o vin-
deiro 1 de decembro cunha antelación mínima de 30 días á data da 
actividade solicitada

O Concello destina 14.000 euros para a 
promoción e fomento das actuación dos 
grupos de música tradicional tomiñeses

Tomiño

 Baixo Miño
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          En que fase creativa estás 
agora?
 A medida que vas sendo coñecido 

 Ben, o certo hai sitios como por exem-
plo Tomiño nos que nun par de mo-
numentos si aparece recollida a miña 
palabra poética. Na Guarda nunca se 
fixo nada parecido.
           E cal é o motivo ao teu xuízo?
 Cando un escribe comprometido coa 
sociedade e de maneira crítica contra 
quen ten o poder ten que pagar unha 
peaxe. Eu tamén pago a miña peaxe 
polo contido da miña produción litera-
ria.
          No que se refire á creación 
literaria antes falábasme de reedi-
ción de obras xa escritas, pero tes 
pensado quitar algo novo?

 Si, un conto en Castelán : “Pablo y la 
chilanga”.Xa o teño rematado e agar-
do que pronto poida ser editado. Esta 
é unha historia moi interesante dunha 
persoa que falsificou arte e estafou a 
grandes inversores de arte en USA, 
non para darlle a ninguén senón para 
quedarse el cos cartos. Os estafados 
son parte dunha clase de persoas que 
eu entendo moi numerosas no mundo 
da arte: aquelas que teñen cartos e os 
invisten en arte non por ningún tipo de 
sensibilidade senón por puro e duro 
snobismo.
           Segues indo a festivais de 
poesía e feiras do libro?
 Cando me convidan e sempre que 
podo si, claro. De feito en breve vou 
ir ao festival de Trujillo .E a finais de 
abril irei a Cuba a un festival que se 
chama “ La isla en Verso” 
            Que nome máis bonito” La 
isla en versos”...estou seguro que 
coñecéndote estás especialmente 
ilusionado por ese festival?
 Abofé que si. Nunca estiven en Cuba 
e faime especial ilusión que a miña 
primeira visita sexa a un festival de 
poesía.

vas sementando. E agora semella 
que estou nunha fase de recollida. Li-
bros que xa teño editado están sendo 
obxecto de reedicións .Así é o caso 
de “ Ratas en Manhattan” “ Máis aló 
de Fisterra” ou unha antoloxía que 
se vai publicar en Toledo con autores 
moi importantes como García Mon-
tero ou Gamoneda na que tamén me 
incluíron...
          Na túa produción creativa 
aparece ás veces implícita aquela 
máxima de que ninguén é profeta 
na súa terra. Ti sentes que na Guar-
da non tes o recoñecemento que 
mereces ?

“Escribir literatura comprometida 
socialmente implica ter que pagar unha peaxe”

Francisco Álvarez “KOKI”,  poeta de A Guarda

O noso amigo Koki está a piques de deixarnos por uns 
meses con destino aos EEUU, a súa segunda patria. E 
antes de marchar non perdemos a ocasión de tomar un 
viño con el, e gozar do pracer da súa compañía e da súa 
conversa. A manifesta incomodidade que supón as dúas 
horas de viaxe, unha de ida e outra de volta, que implica 
o desprazamento desde Vigo ata a fermosa localidade do 
Baixo Miño, queda de sobra compensada pola agradable 
conversa cun home lúcido, sensible e radicalmente ho-
nesto como el: Francisco Álvarez Koki, o grande poeta 
de A  Guarda.

Francisco Álvarez “Koki”

Entrevista Redacción
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A aplicación móbil Liña Verde de Tomi-
ño chega aos tres anos de vida cun ca-
miño de rotundo éxito. O Concello puxo 
en marcha esta iniciativa para ofrecer á 
veciñanza un método de comunicación 
sinxelo e directo a través das novas 
tecnoloxías e, en todo este tempo, son 

incidencia que poida aparecer”, explica 
a alcaldesa, Sandra González. A rexe-
dora resalta que “contamos cun siste-
ma a través do que a veciñanza moitas 
veces comunica case directamente 
ao persoal municipal as incidencias, 
unhas problemáticas que o operario 
ou operaria ten xeolocalizadas, o que 
simplifica moito todo o proceso”.
Cunha media de 258 incidencias men-
suais, os datos disparáronse nos últi-
mos meses a causa da climatoloxía 
adversa, con fortes temporais que 
causaron importantes danos no muni-
cipio. Por este motivo, dende outubro 
de 2022 ata xaneiro deste ano a media 
mensual de incidencias reportadas su-
biu ata as 544, chegando a un récord 
de 607 en xaneiro polo temporal de 
Aninovo.
Como sinala o concelleiro de Obras, 
Alexandre Pérez, “foron meses nos 
que se multiplicaron as avarías no alu-
meado público, os atascos de canali-
zacións, os danos en cunetas, camiños 
e sendas... Pero, a pesar dese contex-
to adverso, conseguimos solucionar a 
maior parte das incidencias reporta-
das, algo que se acelerará coa recente 
incorporación do persoal do Plan Con-
cellos”. 
As principais demandas veciñais solu-
cionadas a través da app están rela-
ciondas co alumeado público, que ocu-
pa o primeiro posto ao supoñer máis 
do 40% das incidencias comunicadas. 
Séguelle xa de lonxe as relacionadas 
co lixo (8,95%), as escolas (7,48%), 
a vía pública e obras (6,54%) e as fo-
chancas (5,64%).
O Concello de Tomiño puxo en marcha 
esta plataforma de xestión de servizos 
no ano 2020 e dende entón demostrou 
que permite unha resposta municipal 

Tomiño

Tomiño supera as 10.000 incidencias 
xestionadas a través da súa app Liña Verde
 A causa dos fortes temporais, entre outubro de 2022 e xaneiro de 
2023 duplicáronse o número de incidencias mensuais recibidas
 Este sistema incrementa a eficiencia na resolución de problemas, 
xa que permite unha comunicación case directa entre veciñanza e 
persoal municipal 

máis de 10.000 as incidencias recibi-
das a través desta plataforma, das que 
o 93,09% están resoltas. 
“Grazas á Liña Verde podemos orga-
nizar e sistematizar unha gran cantida-
de de información e, así, incrementar 
a eficiencia na resolución de calquera 

eficiente ás incidencias sinaladas pola 
veciñanza, que cada vez usa máis a 
app. Coa Liña Verde foméntase ade-
mais a participación cidadá e créase 
unha liña de comunicación directa co 
persoal municipal, que reciben as in-
cidencias nas súas táblets e que son 
supervisadas polos concelleiros e con-
celleiras responsables en cada área.
Dende o Concello anímase a toda a 
veciñanza a utilizar este servizo, que 
forma parte do proceso de dixitaliza-
ción no que leva o Concello traballando 
hai moitos anos. Para empregar esta 
aplicación gratuíta ‘Linea Verde’ só é 
necesario descargala dende Google 
Play ou APP Store. Selecciónase o 
municipio de Tomiño e xa se pode co-
municar o problema premendo o botón 
“nova incidencia”, escollendo a tipo-
loxía de incidencia e achegando unha 
foto e unha explicación sinxela. A per-
soa recibirá unha notificación no seu 
móbil comentando o progreso do caso.

Técnicos da “Liña Verde”

               Pódese vivir da literatura?
 Non, rotundamente non. Pode haber 
un número moi pequeno de persoas 
que si o fan pero en combinación con 
outras actividades, e un número aín-
da máis pequeno que si vivan da li-
teratura pero teñen que ter un perfil 
moi concreto que está nas antípodas 
do meu.
          Cal é?
 Defender ao sistema e non meterse 
en absoluto con el. Son aqueles escri-
tores que practican literatura de entre-
temento e ou que escriben co estóma-
go. O sistema dá espazo ata un punto 
, se o pasas acabouse.
         Vas estar un tempo en EEUU 
verdade?
 Si, teño previsto volver en xuño
          Cando volvas xa se terán ce-
lebrado as eleccións municipais de 
maio, e quero preguntarche a tua 

opinión ao respecto da situación 
política da Guarda?
 A situación política de A Guarda é 
insostible. O noso pobo precisa un 
cambio con urxencia. O feito de que 
o partido no goberno presente como 
candidato ao actual alcalde lévame a 
pensar que, en realidade, o partido so-
cialista está mentalmente errado polo 
poder e ten unha venda nos ollos.
         Cales son as necesidades 
máis significativas que ten A Guar-
da ?
 Moitas pero as máis urxentes son 
dúas:
-Que chegue a autovía ata A Guarda
-Que haxa unha ponte ata Caminha.
         Aínda que esteas en EEUU 
seguirás con atención o que acon-
teza no teu pobo?
 Si, claro, pero non só iso. Eu votarei 
no consulado, e votarei polo cambio.

 entrevista/ Baixo Miño



Director:  Tino Lago Vargas
director@anovapeneira.gal
Edición, deseño e maquetación:
A Nova Peneira
anovapeneiraedicion@gmail.com
Redacción: G. Figueiredo
redaccion@anovapeneira.gal
Marco A. Santos Soto
redaccion2@anovapeneira.gal

Ediita publica: Edicioóns Mide  S.L.
Rúa García Lorca,3, 6ºAB36209 Vigo
edicionsmide@gmail.com
Teléfonos: 662 187102
Imprime: publicacións Tameiga S.L.
Fotografía: Arquivo
Publicidade: departamento propio
Colaboradores: Ángel Pérez, Moncho Lareu, Lucía

Santos, Mero Iglesias, Pedro ocampo, José Manuel
Durán, Xavier P. iglesias, Raquel Pérz, Henrique Fer-
nández, Xosé Carlos De La Fuente,
Fernando Miranda, Pedro Cortegoso, Montse Fajardo, 
Antón Lorenzo “Xaque”, Marcos Escudero, Alma López 
Figueiras
Correpondente en Madrid: Juan Louzán
Correpondente en Euscadi: Xoan Alonso

Depósito legal: VG195 -2011

Este xornal
imprimiuse en 
pepel reciclado



Marzo 202315



Marzo 2023 16

Antón Lorenzo “Xaque”,  veciño da vila

Historia

S
aturnino Tavares López, naceu 
na Freguesía de San Adrián de 
Meder, no lugar de Barral o 05 
de setembro de 1908, bautizado 
nesa Igrexa ao día seguinte. Os  
seus pais foron Francisco Tava-

res, natural de São Salvador de Barbeita, 
no concello de Monção, diocese  de Braga, 
reino de Portugal, a nai Ángela López Gon-
zález. Neto por liña materna de José López 
e de Pilar González, naturais e veciños de 
Meder. Foron padriños Manuel López Gon-
zález e Anunciación  López Saballe, sol-
teiros, naturais da inmediata de Taboexa o 
primeiro e de Meder a segunda. Así consta 
no Libro VII de Bautizados, folio 113 volto. 
Dous anos despois foi Confirmado nesa 
mesma Igrexa o 26 de xullo de 1910, se-
gundo consta no Libro VII de Bautizados, 
folio 127 volto. (1)
 Saturnino, sobre 1927, con uns 19 
anos, pensou que melloraría de posición 
emigrando. Decidiu por rumbo ao País Vas-
co, concretamente a San Sebastián, onde 
un tío seu vivía. “Cedéronlle un cuarto onde 
durmir e as mulleres encargábanse do la-
vado das roupas a da alimentación. Pronto 
atopou traballo como axudante de pastelei-
ro nun obradoiro de Amara. Naquel tempo, 
estaba en auxe o boxeo e Saturnino afec-
cionouse a el. Comezou a ir a un ximnasio 
e a practicar ese deporte, pronto aprendeu. 
Adoitaba ir correr polo monte Ulía, antes de 
traballar, e tiña na súa habitación, pendura-
da do teito, unha gran saca con recheo que 
lle servía para adestrarse. Alguén no xim-
nasio fixouse en Saturnino e propuxéronlle 
loitar en varios combates, era peso lixeiro. 
(2)Interveu en 42 combates, dos cales per-
deu 12, gañou 23 e en 7 empatou a puntos 
ou foron nulos. Nunha ficha na que aparece 
como peso galo, describe os combates co-
ñecidos: Debutou o 13 de outubro de 1928, 
contra Ignacio Martín no teatro Trueba de 
San Sebastián, resultado puntos. Disputou 
outro encontro contra Eulogio Martínez o 
22 de decembro de 1928, gañou ós pun-
tos. O terceiro encontro foi contra Jean 
Van Eeckeren o 02 de febreiro de 1929, no 
Frontón Urumea de San Sebastián, perdeu 
ós puntos. O seguinte foi contra Teodoro 
Autillo, o 02 de marzo de 1929, no mesmo 
frontón anterior, puntos. O 27 de abril de 
1929, pelexou contra Zabala no mesmo 

Frontón Urumea, gañou deixándoo fóra de 
combate. O 11 de maio de 1929, combateu 
contra Joaquín Pujana no Frontón Urumea, 
gañou por puntos. O 03 de agosto de 1929 
o combate foi contra Rafael Arechaga, no 
Estadio Municipal de Atocha en San Se-
bastián, gañou deixándoo fóra de combate. 
O 24 de agosto de 1929 combateu contra 
Mariano Hernández Arilla tamén no Estadio 
Municipal de Atocha, perdeu por puntos. O 
28 de febreiro de 1930, combateu no Salón 
Nuevo Mundo de Barcelona contra Jaime 
Buhigas, gañando. O 09 de abril de 1930, 
combateu contra José Rodríguez Minguell 
no mesmo salón barcelonés, perdendo aos 
puntos. O 19 de abril de 1930, combateu 

contra Rafael Arechaga no teatro Trueba 
de S.S., gañando ós puntos. O 10 de agos-
to de 1930, combateu de novo contra Joa-
quín Pujana no estadio de Atocha de S.S., 
gañando. O 23 de agosto de 1930, comba-
teu contra Pedro Ruiz no Campo de la Fe-
rroviaria en Madríd, perdeu ós puntos. O 30 
de agosto de 1930, combateu conta Antonio 
Las Heras no Campo de El Cafeto, Madrid, 
perdeu ós puntos. Foi o 07 de setembro de 
1930 que se enfrontou a Víctor Sánchez, 
na praza de touros de Zamora para gañar 
ós puntos. Seguiu a carreira combatendo 
o 03 de outubro de 1930 no salón Nuevo 
Mundo de Barcelona contra José Vilanova, 
perdeu nesta ocasión ós puntos. O 20 de 
novembro de 1930, no frontón Euskal-Jai 
de Pamplona, enfrontouse a Francisco 
Pérez, puntos. De novo nese frontón com-
bateu contra Rafael Arechaga o 06 de de-
cembro de 1930 quedando en puntos. Pa-
saron dez meses até o 17 de outubro de 
1931 que pelexou contra Eladio Cabaco no 
teatro García Barbón de Vigo, gañando ós 
puntos. Ese mesmo mes, o 31 de outubro 
de 1931, combateu no frontón Urumea de 
S. Sebastián contra Manuel González, pun-
tos. O 27 de xaneiro de 1932 ante Ambro-
sio Pérez, no teatro Circo Price de Madrid, 
gañou ós puntos. O mes seguinte, o 04 de 
febreiro de 1932, volveu combater de novo 
con Ambrosio Pérez no mesmo teatro ante-
rior e volveu gañar ós puntos. O 19 de feb-
reiro de 1932 enfrontouse a Tony Samber, 
tamén no teatro Circo Price volvendo gañar 
ós puntos. O mes seguinte o 16 de marzo 
de 1932, combateu contra Emilio Iglesias 
no mesmo teatro e volveu gañar ós puntos. 
O 24 de marzo de 1932 foi a quenda con-
tra Fernando Barral no parque La Barxa de 
Vigo no que perdeu. Segundo noticia reco-
llida na revista Vida Gallega o 10 de maio 
de 1932, organizouse un encontro, de novo 
contra Fernando Barral, na vila de Pontea-
reas, dicía a crónica: 
“A entusiasta organización de D. Francisco 
Doval levou a Ponteareas a vista en última 
instancia do preito que sostiñan Tavares e 
Barral, que non querían cederse a supre-
macía do seu peso. A loita foi rifada e Barral 
demostrou a súa boa escola e facultades, 
pero, como se supoñía foi vencido por Ta-
vares , máis feito e mellor. Leste gañou am-
plamente aos puntos. Os ollos da afección 
ao boxeo estiveron con tal motivo postos 
durante uns días na simpática vila do Areas 
, que pode gloriarse de ter un espectáculo 
de categoría. “
O 22 de xuño de 1932, combateu contra 
Fortunato Ortega no estadio Metropolitano 
de Madrid, estaba vacante o título español 
do peso mosca, pero perdeu. O 30 de xu-
llo de 1932, combateu contra José Tobas 
no parque La Barxa de Vigo onde gañou 
ós puntos. O 11 de setembro de 1932 en-

frontouse en Ribadavia a Harina, gañando 
ós puntos. Continuou na Galiza e o 18 de 
setembro de 1932, combateu contra José 
Tobas no teatro Rosalía Castro da Coruña, 
onde perdeu. O 14 de decembro de 1932 
perdeu ós puntos, fronte a Sixto Barros no 
desaparecido frontón Jai-Alai de Madrid. 
Entrou o ano 1933, enfrontándose de novo 
contra Eladio Cabaco, o 14 de xaneiro, na 
sala Bamio de Vigo, puntos. Tocoulle de 
novo o 28 de xaneiro de 1933 combater 
contra Fernando Barral na sala Bamio, ga-
ñando por un retiro de esquina. O 01 de 
abril de 1933 gañou ós puntos a José Ma-
ría Liberato no teatro Circo Tamberlick de 
Vigo. Un enfrontamento clásico xa contra 
Eladio Cabaco no Teatro García Barbón 
de Vigo o 08 de xullo de 1933, puntos. O 
16 de setembro de 1933, combateu con-
tra Ambrosio Pérez no García Barbón de 
Vigo, gañando ós puntos. Non se coñecen 
enfrontamentos o longo do ano 1934. O 
06 de abril de 1935, no Frontón Vigués, 
foi a ocasión contra Manuel Posada, ga-
ñando por fóra de combate. O 27 de abril 
de 1935, contra Juán  Burgos, no Frontón 
Vigués, perdeu. O 06 de xullo de 1935, 
de novo en Vigo, no Salón Danubio Azul, 
gañou por retiro de esquina a Ramón Oli-
va. O 27 de xullo de 1935, enfróntase de 
novo a Antonio Las Heras na Praza de 
Touros de Ferrol, gañando ós puntos. Ou-
tra vez contra José Tobas o 10 de agosto 
de 1935, na Praza de Touros da Coruña, 
gañou ós puntos. O 24 de novembro de 
1935, no Coliseo  dos Recreios de Lisboa, 

Biografía de  Saturnino 
Tavares López
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gaña ós puntos contra Jerónimo Gonçal-
ves. E chegamos o derradeiro combate 
coñecido, que aconteceu o 31 de xaneiro 
de 1936, contra un vello coñecido, Antonio 
Las Heras, no Teatro Circo Price de Ma-
drid, perdeu por fóra de combate.(3)
 Viviu en San Sebastián uns cinco 
ou seis anos, entre 1927 e 1933. Satur-
nino, que estaba farto de recibir golpes e 
de que gran parte das súas ganancias as 
levara o seu representante, aforrara al-
gúns cartos e decidiu volver o seu pobo 
e arranxar a casa onde vivían a nai e os 
irmáns. Levantar un andar sobre a viven-
da, poñer as habitacións e a cociña enriba, 
deixar a parte de abaixo para as cortes e 
adega, e sobre todo poñer un aseo, pois 
até entón había que facelo na corte ou 
no campo. Para lavarse, sempre houbera 
unha cunca incrustada non moble. Insta-
lou luz eléctrica, antes alumeábanse con 
candís ou velas.(4)
 Tralo golpe de estado, el e seu 
irmán Antonio, andaron fuxidos uns cinco 
meses, pero foron apreixados e recibiron 
ameazas de os fusilar se non se presta-

ban voluntarios para ir á guerra. Antes de-
les era sabido que xa mataran a moitos na 
comarca.
 Como sempre hai quen “axude”, 
cando se instruíu polas novas autorida-
des golpistas, no mes de agosto de 1936 
a causa 301/36, gardada no Arquivo Mili-
tar de Ferrol, en declaracións dun coñe-
cido falanxista de Salvaterra, barbeiro de 
orixe portuguesa, manifestou entre outras 
cousas, e así consta por escrito na páxina 
31, …”pero a xuízo do expoñente tiña por 
obxecto vingar un agravio que sobre una 
pelexa tida en primeiro de maio, con Sa-
turnino Tabares, Comunista…. (5)
 Foi así como caeron nas mans da 
Falanxe Española Tradicionalista y de las 
J.O.N.S., Xefatura Provincial de la Milicia 
Nacional, Pontevedra. Serviron como “vo-
luntarios” na primeira liña da fronte de 
guerra baixo a 2ª Bandeira de Ponte-
vedra, 3ª Centuria. Na ficha de filia-
ción falanxista, deixan claro:
“1ª liña. Ten 29 anos, 4 meses e 5 
días, de estado solteiro, estatura ou 

metro 525 mm., cabelo negro, cellas 
ao xeito, ollos castaños, nariz chata, 
barba redonda, boca regular, cor mo-
rena e fronte ancha. Acreditou saber 
ler e escribir. Entrou a servir no 16 
de Xaneiro de 1937. Léronselle as 
penas que preveñen as Ordenanzas 
Militares e o xuramento feito á organi-
zación, quedando advertido e non lle 
servirá de desculpa algunha”. (6) 
 Estando na fronte de Guada-
laxara, como facía tempo que non ía 
a casa, díxolle ao seu irmán Antonio, 
que a ver si saíndo da trincheira dába-
nlle un tiro e ferido podía ver a familia. 
Poucos momentos antes, nun intre de 
calma, os combatentes dun e doutro 
lado, estiveran falando e intercam-
biando cigarros. Saturnino, confiado, 
ergueuse para sacudir a manta, foi 
nese intre que deron orde de disparar. 
Tan ben lle deron que caeu morto no 

acto ferido por bala inimiga.(7)
 Eran as 15.45 horas, así cons-
ta na partida de defunción expedida 
polo Rexistro Civil de Argedilla, a pou-
cos quilómetros de Sigüenza, provincia 
de Guadalaxara, tiña 29 anos e recibía 
un haber diario de tres pesetas. Foi so-
terrado no cemiterio desa vila.
(1).- Arquivo Diocesano de Tui. Libro 
VII de Bautizados, folios 113 volto e 
117 volto.
 (2) e (4).- Memorias de Con-
cepción López Fernández, prima 
vasca de Saturnino. 
 (3).- Https://boxerlit.com/
boxer/saturnino-tavares/148796/
 (5).- Arquivo Militar de Fe-
rrol.
 (6 ) e (8).- Archivo General 
Militar de Ávila, AGMAV, C. 8676,1.
 (7).- Relato de seu irmán An-
tonio.

Historia



Marzo 2023 18

Polígono Industrial de Arbo, parcelas 3 y 4
Arbo - Pontevedra

Mondariz, dividido entre dúas propostas de cambio político

Por Alma López Figueiras
 Durante décadas, a política municipal de Mondariz estivo dominada polas 
maiorías absolutas do Partido Popular. Juan Reboreda foi alcalde da locali-
dade desde 1970 ata 2022, e meses antes das eleccións municipais de 2003 
decidiu retirarse para dar paso ao seu primeiro tenente de alcalde, Julio Alén. 
O BNG, que presentou candidatura local por primeira vez en 1991, conse-
guiu entrar na Corporación Municipal catro anos despois con dous conce-
lleiros e foi flutuando entre dous e tres representantes ata as municipais de 
2011, cando acadou un resultado histórico de cinco concelleiros, entre eles 
Xoán Carlos Montes, coñecido como “Calis, e Xosé Emilio Barros. Ambos 
pasarían á historia municipal como alcaldes, mais desde siglas diferentes.
 Xa en 2011, a pesar de conseguir a súa última maioría absoluta en Mondariz 
co 49,48% dos votos, o PP estaba dando sinais de esgotamento e o cambio 
político parecía estar próximo. Con todo, a fragmentación do nacionalismo 
galego en xaneiro de 2012, durante o encontro de Amio, influíu decisivamen-
te nas perspectivas de unidade progresista. Xoán Carlos Montes “Calis” e 
outros tres concelleiros do BNG abandonaron a formación política, sen re-
nunciar ás súas actas de concelleiros/as, e crearon Alternativa por Mondariz 
(AporM). Xosé Emilio Barros mantívose leal ao BNG, que pasou de cinco 

concelleiros a un en menos dun ano. En 2015, con todo, o destino quixo que 
chegara á localidade o arelado cambio político. O PP non só perdeu a maio-
ría absoluta aquel ano, senón que foi superado por AporM como partido 
máis votado. “Calis” converteuse en alcalde coa abstención de todos os gru-
pos políticos, agás AporM, e chegou a formar unha coalición de goberno 
coa concelleira do PSdeG-PSOE que se frustrou tempo antes de rematar o 
mandato por discrepancias internas. Catro anos despois, co PP en declive 
e tan só dúas concelleiras na Corporación Municipal, a de AporM volveu 
ser a lista máis votada, pero sen maioría suficiente nin apoios políticos para 
gobernar. Nas eleccións municipais de 2019, o BNG foi o partido que máis 
votos gañou en relación aos seus resultados previos. Con tres concelleiros/
as –un menos que AporM–, chegou a un acordo de goberno co PSdG-PSOE 
e presentou candidatura á Alcaldía. Nese contexto de equilibrio de forzas, 
os votos das dúas concelleiras do PP acabaron por frustrar o segundo man-
dato de “Calis” e dar a oportunidade a Xosé    Emilio Barros como primeiro 

alcalde nacionalista de 
Mondariz.
Estes episodios da re-
cente historia política 
da localidade seguen na 
memoria de todos e de 
seguro condicionarán a 
formación de goberno 
a partir do 28 de maio 
se o BNG non gaña 
apoios tras pasar pola 
Alcaldía.
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“Xa están en marcha investimentos por valor de tres millóns e medio de euros”
Xosé Emilio Barros, alcalde de Mondariz

 A finais de febreiro, o BNG de Mondariz presentou a candidatura de Xosé Emilio Barros coa presenza da portavoz nacional, Ana Pontón. Aínda 
que non hai listas oficiais para as eleccións de maio, o alcalde nacionalista de Mondariz aspira a un segundo mandato xunto aos concelleiros e 
ás concelleiras que o acompañan no equipo de goberno para dar continuidade á estratexia de transformación municipal iniciada en 2019.

        Tras case catro anos como alcalde 
de Mondariz, que balance fai desta etapa?
 Foi unha etapa dunha intensidade brutal, 
tanto a nivel político como persoal, máis 
aínda co esforzo adicional que supuxo a 
pandemia durante boa parte do manda-
to. Atreveríame a dicir que o balance po-
lítico foi moi bo. Chegamos a executar na 
localidade investimentos por enriba dos 
tres millóns e medio de euros, que é unha 
cifra nunca vista neste concello. Esta é a 
proba ineludible de que estamos facendo 
un traballo inmenso e altamente produtivo 
para Mondariz. Somos conscientes de que 
precisamos máis tempo para asentar todos 
estes proxectos, pero se falamos de inves-
timentos, o balance é espectacular.
      Pensando na campaña electoral de 
2019, pode afirmar a día de hoxe que o 
BNG cumpriu o seu programa político 
durante este mandato?
 Sen dúbida que o cumpriu. Sempre que-
dan cuestións pendentes, pero logramos 
emprender un proxecto de transforma-

ción para Mondariz, que era 
o noso obxectivo principal. 
Este proxecto de transforma-
ción precisa de máis tempo 
para consolidarse, pero xa se 
puxeron en marcha medidas 
que non teñen volta atrás e 
que van significar un antes e 
un despois para a localidade. 
Mondariz ten por diante un fu-
turo prometedor se se promo-
ven políticas axeitadas. Por 
primeira vez na historia desta 
localidade, estamos dando pa-
sos nesa dirección.
         Que cuestións quedaron 
pendentes?
 Ocórreseme, por exemplo, a 
cuestión do comedor escolar. 
A pandemia supuxo un freo 

para desenvolver traballos nese sentido. 
Os recursos económicos e humanos non o 
permiten, ou se require de máis tempo para 
poder facelo.
      Entre as iniciativas que se empren-
deron desde a Alcaldía nos últimos catro 
anos destaca o cambio a LED de toda a 
rede municipal de alumeado público con 
fondos europeos. Este investimento en 
eficiencia e aforro enerxético, valorado en 
case millón e medio de euros, non contou 
co apoio unánime da Corporación Muni-
cipal e mesmo recibiu críticas de parte da 
oposición por non ser prudente. Como 
afronta esta falta de consenso político?
 Non ten sentido facer críticas nesa direc-
ción, xa que a folla de ruta a seguir para 
executar este macro proxecto de moder-
nización da rede municipal de alumeado 
público está perfectamente trazada polos 
servizos técnicos. Detrás destes investi-
mentos hai un traballo previo de estudo e 
planificación pola nosa parte que resulta 
imprescindible para establecer prioridades 

estratéxicas e aproveitar oportunidades de 
financiamento. Ás veces hai que arriscar 
para emprender investimentos que teñan 
un verdadeiro impacto a longo prazo. É a 
única maneira de transformar en positivo 
e con calidade. O que se facía ata agora 
neste concello era poñer panos quentes 
e non solucionar os problemas, así o úni-
co que se conseguía era que a localidade 
esmorecese. Nunca houbo unhas políticas 
ambiciosas de cara a esa modernización 
de infraestruturas e servizos públicos tan 
necesaria. Co cambio a LED de toda a rede 
municipal de alumeado público, por exem-
plo, aforraremos un porcentaxe conside-
rable da factura eléctrica do concello. Ese 
aforro permitirá amortizar o investimento en 
pouco tempo e desfrutar de mellores servi-
zos. Aquí non hai nada de improvisación.
      Tendo en conta que actualmente hai 
grandes investimentos en marcha que non 
se visualizarán publicamente ata despois da 
cita electoral de maio, como o cambio a LED 
da rede municipal de alumeado público que 
comentabamos, a ampliación e mellora da 
senda fluvial de Laredo polo río Xabriña, a 
rehabilitación da escola unitaria de Redo (Vi-
lar) ou mesmo a solicitude dun PERTE para 
a dixitalización do ciclo da auga a través da 
Deputación de Pontevedra, de non continuar 
na Alcaldía teme que algún partido chegue 
a apropiarse destes esforzos políticos que 
non apoiaron desde a oposición?
 O importante é que estas iniciativas bene-
ficien a Mondariz. Independentemente do 
que aconteza no mes de maio, xa están en 
marcha investimentos por valor de tres mi-
llóns e medio de euros. Eu agardo que os 
veciños e as veciñas de Mondariz lle dean 
continuidade a un goberno que por primeira 
vez se manifestou como un goberno ma-
duro, adulto, capaz de tomar decisións, e 
mesmo decisións arriscadas e transcen-
dentes para a localidade; que a cidadanía 

devolva esa confianza para asentar todos 
estes proxectos. Moitos deles xa non te-
ñen retorno, xa non teñen volta atrás, así 
que de non continuar gobernando soamen-
te nos quedaría a satisfacción do traballo 
ben feito, o orgullo de ter aportado o maior 
avance na localidade de Mondariz nas últi-
mas décadas.
      Aparte de investimentos, o Goberno mu-
nicipal emprendeu accións relacionadas 
coa procura de solo dotacional para usos 
industrial e turístico e coa humanización 
de espazos públicos. Cal é o estado de 
desenvolvemento destes proxectos?
 Desde o primeiro momento traballamos en 
dúas liñas de acción política fundamentais. 
Unha desas liñas foi a modernización dos 
servizos públicos máis básicos, como a ilu-
minación ou o abastecemento de auga. De-
mos pasos importantes na recollida de re-
siduos e na reciclaxe, pero temos estudos 
realizados e plans definidos para avanzar 
moito máis. Outra das liñas de acción foi a 
implantación de infraestruturas para o futu-
ro de Mondariz. Nese sentido, entendemos 
que a dotación de usos xa non ten retorno e 
influirá decisivamente no tecido económico, 
na creación de emprego e no incremento 
de poboación. Son iniciativas que van mu-
dar a localidade a dez ou vinte anos vista.
 A situación do parque empresarial na La-
goa, con todo, segue sendo moi cuestiona-
da por algúns partidos políticos, aínda que 
xa está aprobada pola Xunta de Galicia.
 Son argumentos con pouco peso. Real-
mente non hai consistencia para defender 
un criterio maior do que puxo enriba da 
mesa o Goberno, e que tamén convenceu 
á Xunta para incorporar este proxecto ao 
plan de áreas empresariais de Galicia. O 
que buscamos é un parque empresarial 
adaptado ao tecido local e que dea cober-
tura ás localidades de Mondariz e Monda-
riz-Balneario. Unha situación próxima ao 

Xosé Emilo Barros
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centro urbano é fundamental para garantir 
o desenvolvemento dese parque. O verda-
deiramente transcendente é conseguir dis-
poñer de solo empresarial, un fito histórico 
que mudaría o futuro da localidade.
 A pesar de ter convocado aos veciños e ás 
veciñas a encontros co Goberno municipal 
nas parroquias durante case todos os anos 
do mandato, sentides que valoran a mag-
nitude dos proxectos que hai en marcha?
Somos un goberno discreto, que non se ca-
racteriza polo markéting e pola fotografía. 
O feito de realizar este tipo de actividade 
é un fito histórico. Por primeira vez, un Go-
berno municipal é quen de espirse diante 
da cidadanía e contrastar as necesidades 
que teñen todas e cada unha das parro-
quias. Sen dúbida, é un exemplo de demo-
cratización da vida política.
        Cales serían as prioridades políticas 
do BNG de cara a un segundo mandato?
 Sen dúbida, darlle continuidade a ese 
proceso transformador. Temos moitísimos 
proxectos en marcha.
          Parece que a maioría dos proxectos 
se centran no centro urbano. Cal é a polí-
tica municipal respecto das parroquias?
 Por primeira vez tratouse ás parroquias 
desde unha perspectiva de igualdade. Gus-
taríame destacar que fomos un dos seis 
concellos de Galicia que realizou un plan 
municipal de abastecemento autónomo, e 
que este estudo técnico permitiu coñecer a 
situación e as necesidades de 31 traídas 
veciñais de auga. Por primeira vez, as pa-
rroquias comezaron a contar de verdade 
para o Concello.
       Ultimamente o Goberno municipal 
está sendo criticado por non pagar-
lle ao Concello de Mondariz-Balneario 
polo servizo de depuración de augas, 
así como polo estado das súas contas. 
Como está está situación?
 Deixamos de agochar os problemas nun 
caixón, como se facía antes. Debo reco-
ñecer o intenso traballo que fixo José Luis 
Fernández como concelleiro de Facenda 
nesta materia. Fomos quen de afrontar 
débedas herdadas como as do centro de 
día, que mesmo chegou a estar en risco 
pola inacción do Goberno anterior, e débe-
das históricas como as que se tiñan coas 
entidades locais menores de Vilasobroso 
e Queimadelos. Co Concello de Monda-

riz-Balneario, o que hai é unha débeda fic-
ticia, non é real porque no noso orzamen-
to municipal existen os fondos necesarios 
para pagar polo servizo de depuración de 
augas residuais que nos está prestando. 
O que demandamos, antes de aboar as li-
quidacións, é que se aclaren certos datos 
contraditorios para non pagar a cegas, 
como se ten feito ata agora.
Tendo en conta que o problema de co-
nexión á EDAR de Mondariz-Balneario 
vén de lonxe. Consideran algún plan 
B para desenvolver o saneamento en 
Mondariz?
 Hai un plan A, que pasa por facer as cou-
sas correctamente. Ninguén se preocu-
pou diso ata agora. Por poñer un exem-
plo, ao chegar ao goberno descubrimos 
que o colector construído en 2015 estaba 
sen legalizar e que tiñamos que facelo 
para poder conectar á EDAR instalada 
en Mondariz-Balneario. Fomos nós os 
que tramitamos esa legalización. O próxi-
mo mandado ten que ser o da resolución 
definitiva dos problemas de depuración 
nas marxes do río Tea, o da conexión á 
estación depuradora, que foi construída 
no seu momento para 6.000 habitantes 
equivalentes e que actualmente só cobre 
as necesidades de 500 veciños e veciñas 
de Mondariz.
        Como afronta a próxima cita elec-
toral, co mapa político de Mondariz al-
tamente fragmentado?
 Con tranquilidade, e coa esperanza de 
que o pobo de Mondariz recoñece que 
hai un Goberno que pensa e actúa en 
clave de futuro.

“En 2019 pasáronme a factura o PP, o 
PSdG-PSOE e o BNG”

Xoán Carlos Montes
 Despois de catro anos na oposición, o ex alcalde Xoán Carlos Montes, 
“Calis”, aspira a recuperar o bastón de mando como candidato de AporM. 
En 2019, a pesar de manter os resultados que o levaron a Alcaldía en 2015, 
non recibiu a confianza de ningún grupo da Corporación Municipal para 
continuar á fronte dun goberno en minoría en Mondariz. Esa situación de 
illamento político no acto de investidura deixa moitas dúbidas sobre a capa-
cidade de chegar a acordos de goberno despois das eleccións de maio, nun 
escenario de fragmentación e posible equilibrio de forzas. A memoria da 
súa etapa de goberno segue moi presente no seu discurso, así como as diver-
xencias históricas co BNG, a quen culpa da oportunidade perdida de 2019.

¡Xoán Carlos Montes “Calis”

        

Que balance fai das políticas 
emprendidas polo Goberno 
municipal durante este man-
dato?
 A min paréceme que foi unha 
oportunidade perdida para o 
actual goberno. Optaron por 
acceder ao goberno, segundo  
o meu criterio, dun xeito pouco 
convencional e non o aprovei-
taron. Políticas transformadoras 
realmente non existiron. Levan 
tres anos publicando que se vai 
facer isto ou aquilo, pero sobre o 
terreo non se ve nada transfor-
mador. E vou poñer un exemplo. 
En Mondariz houbo un pequeno 
aumento de poboación, pero 

non se debeu a ningunha política transforma-
dora, senón á desgraza da pandemia, que 
tivo ese efecto colateral en moitos concellos 
pequenos do rural. Obviamente esta é a miña 
visión, pero penso que os veciños teñen esta 
mesma percepción.
        O distanciamento de AporM coas po-
líticas do Goberno municipal durante este 
mandato tense visualizado en temas como 
os orzamentos ou mesmo proxectos de in-
vestimentos como o cambio a LED da rede 
municipal de alumeado público. A que se 
debe este constante distanciamento?
Respecto do orzamento, nós non o apoiamos 
porque era papel mollado. Non existía ningun-
ha proposta que mudase nada para mellor. 
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Como xa gobernamos, sabemos ben que o 
orzamento do Concello de Mondariz é moi 
limitado e non dá para máis. Vemos moita pro-
paganda. Por exemplo, quítanse cartos para o 
mantemento de determinadas infraestruturas 
e inclúense 5.000 € para traídas veciñais de 
auga e proxectos innovadores no rural que 
logo non chegan a materializarse e destínan-
se ao pagamento de facturas. Son cantidades 
pequenas, pero aquí o que interesa é a idea 
política.
Respecto das luces LED, nós eramos coñe-
cedores dese tipo de subvencións pero tamén 
sabiamos das complicacións que poden ter 
para un concello como Mondariz. A contía é 
moi grande, é un proxecto ambicioso, pero 
nós avogamos pola prudencia, por ir facendo 
pouco a pouco e por treitos. Non votamos a fa-
vor porque consideramos que se fixo rápido e 
correndo, pero tampouco votamos en contra. 
Se queren que vaiamos no carro teñen que 
convidarnos a subir. A nós si nos impediron 
facer cousas cando gobernamos.
         Algún exemplo? 
 O BNG votounos en contra do plan de mobili-
dade pagado pola Deputación da Pontevedra.
 O Goberno municipal, precisamente, avoga 
agora por avanzar en plans de mobilidade ur-
bana ao abeiro do Plan Ágora da Deputación 
de Pontevedra. Alén deste, ten outros proxec-
tos en marcha pensados para o longo prazo, 
como un parque empresarial na Lagoa e un 
albergue turístico da Cela.           
          Se chega á Alcaldía daría continuidade 
a estas estratexias de desenvolvemento?
 Hai un proxecto que de seguro tumbaría ao 
día seguinte de tomar posesión: o parque em-
presarial da Lagoa. Non é o lugar adecuado 
para facelo. Pensamos que Faxilde, atravesa-
do pola estrada de Mondariz a Vilasobroso e 
sen valor patrimonial, é un lugar igual de próxi-
mo ao centro urbano e máis axeitado. A Lagoa 
ten que medrar como espazo deportivo e lúdi-
co. O albergue turístico o vía mellor na Lagoa 
que na Cela, xunto ao río. Outros proxectos 
que están iniciados, como a senda fluvial de 
Laredo, terán que seguir adiante, aínda que 
non están entre as miñas prioridades.
 Logo está o conflito entre Mondariz e Monda-
riz-Balneario a conta da depuración de augas 
residuais. Desde ApoM móstranse moi críticos 
coa política municipal actual respecto deste 
asunto.
 Hai que dialogar e buscar solucións alternati-
vas. Cando nós chegamos ao goberno había 
unha débeda de 70.000 € con Mondariz-Bal-
neario que deixara Julio Alén. Despois de fa-
lar con técnicos de dentro e fóra do Concello, 
chegamos á conclusión de que tiñamos que 

pagar polos servizos prestados e traballar no 
problema de fondo, que é a sobrecarga de 
augas limpas. O que non é de recibo é que 
nos acusen a nós de deixar unha débeda de 
90.000 € coa Xunta pola xestión do centro de 
día, e que logo non lle paguen a Mondariz-Bal-
neario pola depuración.
          A pesar de pagarlle a Mondariz-Balnea-
rio aquela débeda de 70.000 €, finalmente 
non se logrou solucionar o problema da 
falta de conexión á estación depuradora.
 Aquí hai dous problemas distintos. O que non 
se pode facer é chantaxear a Mondariz-Bal-
neario dicíndolle que non pagamos se non se 
autoriza a conexión. As administracións non 
van permitir enganchar á estación depuradora 
ata que se dean as condicións técnicas. Du-
rante a campaña electoral de 2019, lembro 
que un concelleiro do BNG dixo que eu, como 
alcalde da localidade naquel momento, non 
tiña vontade política para solucionar o proble-
ma. Catro anos despois, vendo como está a 
situación, é unha cuestión de vontade política 
ou de diñeiro? Este vai ser o seu centro de día, 
para eles mesmos ou para os que veñan. É 
moi probable que o próximo goberno tampou-
co sexa capaz de resolver este asunto.
          Agora que menciona o centro de día 
de Mondariz, quixera preguntarlle por que 
non se informou dos impagamentos entre 
2015 e 2019. Esta débeda saíu á luz pública 
no verán de 2019 e chama a atención que 
non se informara do problema durante o 
seu mandato.
 Nós iniciamos unha serie de negociacións 
para intentar non pagar ou pagar o menos 
posible, pero en 2019 saímos do goberno. 
O problema do centro de día non comezou 
realmente en 2017, senón que viña de atrás, 
do goberno anterior do PP. A Xunta mudou o 
modelo e comezou a cobrar aos concellos, 
cando antes non cobraba. Facelo público 
no momento que se estaba negociando non 
era intelixente. Este e outros procesos de 
negociación forman parte do funcionamento 
administrativo, así que non consideramos ne-
cesario dar información ata ter unha solución 
definitiva, chegado o caso. Politicamente, a 
este goberno veulle fenomenal este tema.
           Desde que se fundou AporM, unha 
das críticas que se lle fan ao proxecto polí-
tico é o personalismo e o populismo. Que 
hai de certo? Realmente ten equipo AporM 
máis alá da súa figura?
 Gañamos dúas eleccións. Respecto do equi-
po, cando nós nos vamos do BNG hai un 
sector que nos acompaña; se esas persoas 
eran competentes naquel momento tamén o 
son agora. Eu son a cabeza visible. Pode que 

sexa demasiado visible, pero nas localida-
des pequenas pasa moito. Levo 16 anos 
en política e tamén fago vida social, teño 
colaborado en asociacións, comisións de 
festas,... Son máis coñecido que a gaita 
na festa. Aparte diso hai xente. Goberna-
mos durante catro anos e eu, de cero a 
dez, daríalle un oito ao noso goberno. Tra-
ballamos moito, e tiñamos claro que pasos 
había que dar para chegar a unha mellora.
          De que pasos estamos falando?
 Pensamos que hai moito que facer an-
tes de emprender proxectos de grandes 
dimensións. Noutros lugares, cuestións 
tan básicas como o saneamento, a luz, 
a recollida de lixo,... levan solucionadas 
desde hai tempo. Mondariz ten un atraso 
de máis de 40 anos respecto doutros con-
cellos. A día de hoxe tan só temos o 50 
ou 60% do saneamento feito, e a solución 
non pasa por conectar á EDAR, senón por 
buscar un modelo alternativo. Nós somos 
partidarios de traballar primeiro no básico, 
e logo xa realizar outros proxectos.
        Que proxecto de concello ten 
AporM no longo prazo?
 Para nós, o turismo é básico. O ideal se-
ría poñer en valor o territorio, pero antes 
hai que traballar en infraestruturas, patri-
monio,... Hai dous edificios, por exemplo, 
que deberían estar en propiedade do Con-
cello para converterse en centros turísti-
cos neurálxicos. Tamén pensamos que 
debemos promover os oficios tradicionais 
de Mondariz. Non só a cestaría, senón ou-
tros como a sastrería.
         Vostede mesmo fixo referencia 
ao episodio histórico da súa saída do 
BNG.
É posible superar o distanciamento co 
BNG e chegar a sumar forzas en Mon-
dariz? Trátase dun distanciamento 
ideolóxico ou persoal?
 É persoal, total e absolutamente. Mais 
xa desde antes de Amio había unha certa 
incomodidade para traballar polo propio 
funcionamento da organización. Doeu que 
me fose porque había unhas expectativas 
electorais, pero non creo que tivese moitos 
defensores dentro. É verdade que quedou 
unha débeda, pero non unha débeda con 
provedores, senón unha débeda coa orga-
nización.
           Segues definíndote como nacio-
nalista?
 Máis como galeguista que como naciona-
lista.
             Cal sería a diferenza?
 A día de hoxe cústame defender postu-

ras nacionalistas que reclamen privilexios 
para o territorio. Son máis partidario de 
políticas sociais abertas, de políticas de 
esquerdas. Sobre o nacionalismo e mes-
mo o galeguismo prevalece a visión social 
da realidade. Iso non quita que me doa o 
meu país.
      O escenario político de Mondariz de 
cara ás eleccións municipais de maio 
preséntase novamente fraccionado e 
con caras novas en partidos como o PP 
ou o PSdG-PSOE. Cal é a súa relación 
con estes candidatos, especialmente 
con Pablo? Pensas que vai supoñer un 
cambio para chegar a acordos de go-
berno?
 É boa. A súa candidatura é sorprendente, 
pero non tanto a súa tendencia política. A 
día de hoxe vexo difícil chegar a acordos 
de goberno con ningún partido político. 
Hai catro anos puxéronse de acordo para 
tumbarme, e non mudou nada.
          Por que pensas que en 2019, sendo 
AporM o partido máis votado, non tivo a 
confianza da Corporación Municipal para 
gobernar?
 Nós gañamos no terreo de xogo, que era 
nas urnas. Desde a chegada da democracia 
nunca gobernara outro partido que non fose 
de dereita, nós fomos os primeiros. O PP 
fíxonos unha oposición brutal. O BNG non 
se mollou. E o PSdG-PSOE comezou gober-
nando con nós pero traballar xuntos non foi 
fácil. Cando chegamos a 2019, o BNG pa-
soume a factura de marcharme do BNG, o 
PP pasoume a factura de gañar as eleccións 
en 2015, e o PSdG-PSOE pasoume a factura 
de non ter acabado un mandato xuntos.
          Esta é unha reflexión interesante. A 
día de hoxe, catro anos despois, de que 
partido se encontra menos distanciado 
para formar goberno de coalición, en caso 
de dar os números?
 Cambiaron as persoas, o que non sei é 
se cambiaron as formas de facer. Veremos 
como transcorre a campaña electoral, contra 
quen cargan e que propostas hai. A situación 
é moi complexa e non podemos aventurar-
nos.
         Que pasará se non acada a Alcaldía 
de Mondariz este ano? Seguiría outros ca-
tro anos na oposición ou consideraría a 
retirada?
 Tomaremos unha decisión en función dos re-
sultados. Se é bo para o partido que me dis-
tancie, non teño ningún problema. Cheguei 
á política de rebote e xa levo 16 anos. Esta 
será a quinta vez que me presento a unhas 
eleccións municipais.

reportaxe
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XXX Edición da feira do Requeixo e Mel de As Neves 2023
Esta edición da Feira do Requeixo e do Mel das Neves cumpre 30 anos, faise desde o ano 2019 en Venres Santo, que cadra 
en 7 de abril e o sábado 8. Como actividade principal da mesma, a degustación do requeixo dás Neves, un queixo fresco 
típico deste concello, con mel dá cooperativa dás Neves, a degustación do requeixo acompañada con viños das adegas 
Señorío de Rubiós. Festa declarada de Interese Turístico de Galicia en 2013 e desde este ano Alimento Artesán de Galicia.

 Esta feira comeza a celebrarse ala 
polo ano 91, grazas ao relativo illamen-
to e paisaxe agreste do municipio das 
Neves ten como compensación a pro-
dución dun exquisito requeixo, un dos 
máis cotizados, elaborado con leite 
enteiro de vaca sen engadir sal e que 
tradicionalmente mel, por iso é polo 
que a festa para promocionar este pro-
duto leve aparellada tamén o mel. Con 
todo, é un produto que ofrece múltiples 
posibilidades para cociñar todo tipo de 
pratos principais. Visitantes proceden-

tes de toda Galicia achéganse a esta 
localidade atraídos polo requeixo, que 
se degusta acompañado polo mellor 
mel da cooperativa ou polos viños tin-
tos de Rubiós. Alén destes produtos 
representativos da zona, na feira non 
faltan outros pratos como o polbo “ á 
feira”, os chourizos ao viño e, por su-
posto, a música. Ademais, celébranse 
cursos, un par de días antes do come-
zo da feira, conferencias e seminarios 
que viran ao redor do requeixo e o mel. 
Na elaboración do requeixo empréga-

se leite de vaca producida en Galicia 
e fermentos lácticos, sen ningún tipo 
de conservantes nin estabilizante. Aín-
da que o seu uso tradicional foi como 
sobremesa, o requeixo das Neves ten 
múltiples usos en pratos salgados. 
Aínda que é moi difícil sinalar unha 
data aproximada para a existencia 
do requeixo das Neves, sábese que 
os peregrinos que facían o Camiño 
dá Raíña eran agasallados con re-
queixo ao seu paso pola zona cara a 
Compostela. Pola súa banda, o mel é 

tamén un dos produtos tradicionais da 
zona do Condado Paradanta. Conta 
cunhas espléndidas condicións para a 
súa produción dada a gran cantidade, 
calidade e variedade de plantas melífe-
ras. Brezo, eucalipto ou castiñeiro son 
algunhas das especies vexetais na que 
as abellas colleitan o néctar co que ela-
boran este mel.
 Con motivo da festividade desta ter-
ceira década, este ano o programa 
rende homenaxe ás veciñas e veciños.
 Trinta anos con historia, da que foron 

Por G. Figueiredo
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protagonistas todas e todos desta fer-
mosa vila. Ese é o centro e o motivo 
deste 2023, e por iso, este ano, a pre-
sentación da ‘Feira do Requeixo e do 
Mel’ das Neves, estivo dirixida a elas 
e eles. Cambiou, así, a tradicional con-
vocatoria aos medios de comunicación 
para que os cidadáns foran os primei-
ros en coñecer a programación desta 
‘30ª edición’, e tamén os primeiros en 
probar, reunidos na Casa da Xuventu-
de, os produtos que se van servir os 
vindeiros día 7 e 8 de abril.
 Como apuntou Rocío Barreiro, con-
celleira de cultura, o día da presenta-
ción, haberá “importantes cambios” 
en relación coas celebracións e o 
programa dos anos pasados, así, o 
‘showcooking’, que tradicionalmente 
se organizaba, deixa paso ás “orixes 
do requeixo”, con degustacións  e ela-
boración de pratos elaborados co mes-
mo.
 Tamén se abre unha ‘paréntese’, nos 
pregóns culinarios, que nos últimos 
anos tiñan como protagonistas a coci-
ñeiros da sona de Pepe Solla, en 2017; 
Iván Domínguez, en 2019 ou Iñaki Bre-
tal o pasado 2022, e o pregoeiro será, 
nesta ocasión, un comunicador, o xor-
nalista Xabier  Fortes.
“Poesía, paixón, paisaxe e persoas”
 Estas son as catro verbas que defi-
nen o requeixo e o mel das Neves. O 
encargado de pronuncialas foi o presi-
dente da Cooperativa Condado Para-
danta, Alejandro Martínez, quen deu 
a benvida aos novos conversos aos 
excelentes produtos das Neves e tivo 

unha lembraza, emocionada, a “todas 
e todos os que nos precederon, que 
fixeron posible co seu legado que hoxe 
esteamos aquí”.
 Martínez agradeceu que a nova nor-
mativa europea permita, dende hai 
so uns días, o Goberno galego reco-
ñecese ao Requeixo das Neves como 
“Alimento Artesano de Galicia”, e ase-
gurou que enlaza co slogan Vive nas 
Neves, contribuíndo a que, cada día, 
sexa máis atractivo vivir aquí.
 “O Requeixo e o mel, xunto cos vi-

ños, nos levan polo mundo”
 Pechou o acto o alcalde das Neves, 
Xosé Manuel Rodríguez, quen asegu-
rou que “a feira do requeixo e do mel 
está no momento que lle corresponde”. 
Lembrou que pasaron 32 anos dende 
que comezara, aínda que só puidemos 
celebrar 30 edicións, a causa da pan-
demia, e felicitou que a feira se celebre 
o venres santo, “foi un acerto de quen 
pensouno e hai que recoñecelo”.
 Por último, o alcalde amosouse satis-

feito porque a decisión de engadir un 
día máis a feira o sábado, e traslada-
la á Praza Maior, “deulle máis espazo, 
máis dignidade, mellorou a súa estéti-
ca e a proxección duns produtos que, 
como o viño nos levan polo mundo, e 
iso é vivir nas Neves”.
 As actividades deste ano, comezarán 
días antes da feira, concretamente, 
o domingo 2 de abril será a ‘Andaina 
do Requeixo e do Mel’, que rematará 
en Cerdeira onde haberá unha degus-
tación de pratos elaborados con Re-
queixo amenizada pola da Banda de 
Música Popular de Rubiós. As prazas 
son limitadas e precísase inscrición 
previa.
 O venres 7 abril marcará o comezo da feira 
co seguinte programa:
• 11:00 h. Apertura da Feira.
• 12:00 h. A Pontenova. Animación musical.
• 12:30 h. Recepción na Casa do Concello.
• 13:00 h. Pregón a cargo do xornalista Xa-
bier Fortes, presentador de “La Noche” en 
24 horas  de TVE.

• 15:30 h. Charanga Los Támega. Animación 
musical.
• 16:00 h. Taller infantil de elaboración de 
pratos con requeixo. Carpa da Praza do 
Concello.
• 17:00 h a 20:00 h. Obradoiros de Cultura 
Urbana na Casa da Xuventude.
• 18:00 h. Taller de elaboración de pratos 
con requeixo para persoas adultas. Carpa 
da Praza do Concello.
• 20:00 h. A Roda. Concerto na Praza Maior. 
Musigal.
• 00:00 h. Música nova. Mel de meiga.
Os dous días da feira, estará habilitado un 
espazo infantil, na carpa situada na Praza do 
Concello.
 Sábado 8 abril
• 11:00 h. Apertura da Feira.
• 11:30 h. Cé orquestra pantasma. Anima-
ción musical.
• 12:00 h. Taller de elaboración de pratos 
con requeixo para persoas adultas. Carpa 
da Praza do Concello.
• 13:30 h. Vermú musical na Praza Maior. 
Chavellos.
• 16:00 h. Taller infantil de elaboración de 
pratos con requeixo. Carpa da Praza do 
Concello.
• 18:00 h. Caamaño e Ameixeiras. Concerto 
na Praza Maior.
• 19:30 h. Clausura da Feira.
 Desde a Nova Peneira animamos as 
nosas lectoras e lectores a que se pa-
sen polas Neves para gozar dos seus 
manxares máis prezados e tamén des-
frutar da música e as actividades de 
ocio, tanto infantís como adultas, pois 
quedarán coas ganas de volver o ano 
que ven.

De esquerda a derita: Rocío Barreiro, Alejandro Martinez e Xosé M. Barreiro

reportaxe
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O asasinato de Francisco Rodríguez “Pancho”
O protagonista deste traballo, Francisco Rodríguez Pancho, foi un líder agrarista galego natural da pequena parroquia 
de Lourido no concello de Salvaterra de Miño, chegou a ser o presidente da “ Unión campesiña de Fornelos”. El naceu 
en 1884 e aos 27 anos, con toda a vida por diante, foi asasinado por algúns familiares de Jose Ramón Alonso Álvarez, 
secretario do concello de Salvaterra, probablemente dous dos seus fillos ou incluso tamén el mesmo. Os Alonso eran 
uns destacados caciques locais naquel tempo, e o asasinado era dos que non calaban nin miraban para outro lado ante a 
peste que sofre o noso país desde a noite dos tempos: o caciquismo. Pancho tiña unha tenda de ultramarinos e foi asasi-
nado a tiros o dous de setembro de 1911, no que hoxe é a rúa Ramón y Cajal, a que sobe á fortaleza de Salvaterra.
Pero Pancho non morreu ese mesmo día, tardou 17 horas en falecer e na súa longa e prolongada  agonía puido identi-
ficar aos seus asasinos, e tamén houbo un xuízo no que varias testemuñas chegaron  a identificar aos que o mataron. 
Porén, aínda que pareza asombroso, estes foron declarados inocentes e ficaron absoltos. Na segunda República a rúa 
onde Pancho foi asasinado, segundo nos contan os seus bisnetos, recibiu o nome do seu bisavó, pero cando a longa noi-
te de pedra da pandemia franquista puido pór as súas negras gadoupas en todo o que foi a luz da esperanza republicana 
mudáronlle o seu nome.
Pancho deixou 3 fillos. Unha filla, Jesusa, e o seu irmán Manuel emigraron a Buenos Aires e alí, como tantas e tantos 
galegas e galegos condenados a gañar o sustento fóra do noso país, foron facendo as súas vidas de novo.
Jesusa faleceu aos 92 anos, e pouco antes de morrer decidiu contar aos seus netos, Nicolás e Fernanda, a historia que 
sempre levou na súa alma, como unha pesada lousa, e que nunca contara a ninguén, a historia de Pancho, o seu pai, e 
o bisavó de Nicolás e de Fernanda.
Eles pasaron a principios do mes de marzo brevemente por Salvaterra, a imaxe que ilustra esta reportaxe é a súa na rúa 
na que foi asasinado o seu bisavó, e manifestan ter a intención de facer todo o necesario para que o Concello , nun acto de xustiza, restitúa o nome do seu bisavó 
na rúa na que foi asasinado. Antes da chegada do franquismo estaba prevista a colocación dun monumento, en forma piramidal para lembrar a Pancho, pero a 
escuridade do nacional catolicismo español todo o apagou. E a actual administración municipal semella que non amosa de momento excesivo interese nun acto 
de xustiza tan elemental como restituír a memoria da dignidade dun veciño de Salvaterra que foi asasinado por defender a quen sufriu abusos de quen os exerceu. 
Nós, grazas a amabilidade e dilixencia do noso querido amigo e colaborador Antón “ Xaque” puidemos conversar cos bisnetos de Pancho.

Fernanda e Nicolás Vigarelli,  bisnetos do asasinado

         Como coñecestes a historia do 
voso bisavó?
 A nosa avoa contóunola pouco antes de 
morrer. Ela faleceu con 92 anos e falounos 
do seu pai cando tiña 90/91. Un día na súa 
casa quitou xornais vellos que informaban 
do crime  e falou do que nunca falara ata 
ese momento.
            Ata entón non sabiades nada?
 Non, nada en absoluto.
             Supoño que quedariades abraiados?
 Absolutamente. Eu sempre fun unha per-
soa- fala Nicolás- con elevada sensibilida-
de política e moito interese pola historia. 
Pero o episodio do asasinato do meu bi-
savó, incidiu notablemente na miña deci-
sión de estudar a carreira de historia, que 
estou a cursar na actualidade.
       Unha vez que matan a Pancho que 
consecuencias trouxo para a vosa familia?
 Dor e sufrimento claro. A familia acabou 
por separarse. A súa viúva Encarnación 
quedou en Salvaterra cunha das súas fi-

llas e os outros dous, Jesusa, a que sería a 
nosa avoa e o seu irmán Manuel, o noso tío 
avó, emigraron a Buenos Aires.
            Que fixo Jesusa en Arxentina?
 Traballar toda a súa vida e gañar a vida 
como puido. Fixo moitas cousas incluso 
chegou a traballar na casa de  Agustín Jus-
to , presidente de Arxentina na década dos 
30 do século pasado. Casou co meu avó, 
un home de ascendencia italiana, e desa 
unión naceu o noso pai.
           Cando a túa avoa vos contou a his-
toria do seu pai explicouvos os motivos 
do seu asasinato?
 Si, díxonos que o mataron por organizar 
aos campesiños para que defenderan os 
seus dereitos contra a explotación e o abu-
so dos caciques. Contounos que os seus 
asasinos foron xulgados pero que poder 
do caciquismo era tan grande que saíron 
impunes.
           Contouvos quen o asasinou?
Si, Algúns dos fillos de Ramón Alonso e 

probablemente tamén 
o pai..
             Como o sabe?
Porque tardou 17 ho-
ras en morrer e puido 
identificalos
             Quen era Ra-
món Alonso?
 Un cacique local na-
quel momento. Tiña o 
almacén máis pode-
roso de toda a comar-
ca. El procedía de Tui, 
chegou ao concello, 
do que foi secretario, 
da man do seu sogro e paulatinamente se 
foi facendo co poder -ata mandar máis có 
alcalde  di Xaque-. Formaba parte do grupo 
de Gabino Bugallal, un destacado cacique, 
máis importante aínda que Alonso, da zona 
de Ponteareas que chegou a ser ministro e 
era firme partidario da política de represión 
contra os movementos de protesta social. 
En 1931 ante o o masivo apoio á Repúbli-
ca el defendía o uso da forza para salvar á 
monarquía.
O caciquismo foi un eixo moi importante , 
xunto coa igrexa, para soster o poder per-
petuo das oligarquías económicas.
 E a aparición do sindicalismo agrarista foi 
un problema serio para eles porque cues-
tionaba o que ata ese momento non cues-
tionou ninguén.
             Entón reaccionaron con violencia 
claro, e nese contexto enmárcase o as-
asinato do voso bisavó?
 Si, sen dúbida, pero non só reaccionaron 
con violencia- apunta Xaque- senón crean-
do os sindicatos agrícolas católicos para 

confrontar co sindicalismo agrarista.
           O asasinato foi de súpeto?, ou era 
algo que podería pensarse que ía acontecer?
 O asasinato foi a tiros polas costas. Pero 
el xa viña sendo acosado e perseguido de 
distintas maneiras
              Por exemplo?
 Retirándolle a licencia para un estanco que 
tiña.
           Os asasinos foron xulgados verdade?
 Si. E a policía tiña o testemuño do propio 
Pancho, que tardou 17 horas en morrer e 
puido identificar aos asasinos e tamén hou-
bo testemuñas no xuízo,  Rafael Rodal e a 
súa esposa Elvira García, irmá do que era 
alcalde de As Neves, e de dous nenos que 
presenciaron o crime, pero no xuízo saíron 
impunes. Cremos que o xurado popular foi 
buscado ad hoc para que absolveran aos 
asasinos.
             Onde está enterrado Pancho?
Foi soterrado en Lourido e co tempo pasa-
ron as cinzas a Fornelos da Ribeira , xunto 
coa súa viúva Encarnación .

Encarnación viúva de Pancho

Fernanda e Nicolás Vigarelli

Por Antón “Xaque” e Tino Lago
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“A candidatura que vou ter a honra de encabezar en maio está 
formada por persoas emocionalmente implicadas con Ponte 
Caldelas e cun perfil social moi marcado. Non nos pomos nin-
gún tipo de límite e o noso obxectivo e ampliar a nosa maioría”

Andrés Díaz, alcalde de Ponte CaldelasA piques dun novo proceso electoral deté-
monos hoxe no fermoso concello de 
Ponte Caldelas, se cadra un dos da nosa área 
de influencia onde o resultado de maio pa-
rece cantado: O actual alcalde , Andres Díaz 
Sobral, debería manter a súa maioría absolu-
ta sen ningún problema. Como sempre que 
fomos visitalo atendeunos con moita amabi-
lidade. Velaí vai o que deu de si a nosa con-
versa.

        O primeiro que me chama a 
atención, alcalde, é a cantidade in-
mensa de persoas  que veñen ao teu 
despacho. Isto é así sempre?
 Si, todos e cada un dos días.
           E como levas o asunto do 
estrés?
 Ben, lévoo ben. Son un home tranquilo 
que ademais me sinto moi respaldado 
pola miña familia e o traballo lévoo moi 
ben. Por outra parte as persoas que 
están na porta do despacho non o fan 
por capricho. Son veciñas e veciños 
que polo xeral veñen comunicar algún 
tipo de problema, que pode parecer 

ás veces pequeno pero para quen o 
padece é moi importante. Para min é 
unha obriga moral, que vai co cargo, 
escoitalos, atendelos con respecto e 
procurar solucionar os seus problemas 
de maneira dilixente.
O que temos que reforzar no próximo 
mandato, se a maioría da veciñanza 
nos volve distinguir coa súa confianza, 
e a atención persoal para que a xen-
te non teña que esperar moito tempo 
para ser atendida. A brecha dixital é 
aínda moi importante e a xente require 
atención presencial.
         A xente maior claro?

 Si, pero non só. Agora saíron as axu-
das para o alugamento e teñen certa 
complexidade polo que tamén lle te-
mos que prestar axuda a algunhas  pa-
rellas novas.
       E hai xente moza que se quer vir 
vivir a Ponte Caldelas?
 Nas dúas inmobiliarias que hai na 
nosa localidade teñen lista de espera. 
O problema é que non temos oferta 
para atender toda a demanda. Este 
Concello leva seis anos consecutivos 
crecendo en poboación e poderiamos 
crecer máis se tiveramos máis oferta 
pero eu quedo coa visión positiva: hai 

moita xente de fóra que ten interese en 
vir vivir a Ponte Caldelas e para min é 
un enorme orgullo.
        Estamos a piques de rematar 
o mandato, o teu segundo mandato 
como alcalde e o primeiro con maio-
ría absoluta: que valoración fas des-
tes 4 anos?
 A valoración é positiva. Tivemos acer-
tos e erros desde logo pero creo que 
se pode dicir que obxectivamente Pon-
te Caldelas mellorou. Somos un conce-
llo con crecemento, temos fibra óptica 
en todas as aldeas, o único concello de 
Galicia que pode dicir iso, as comuni-
cacións internas melloraron a atención 
á veciñanza tamén. Sempre se pode 
mellorar  pero en liñas xerais estou moi 
satisfeito.
        Cales foron as actuacións que 
neste mandato che produciron máis 
satisfacción persoal?
 Por primeira vez na historia Ponte Cal-
deas conseguiu fondos europeos que 
empregamos para mellorar e humani-
zar distintas rúas do noso concello. Por 
outra parte tamén fixemos actuacións 
para mellorar distintas zonas do rural.
        Os fondos conseguístelos en 
concorrencia competitiva?
 Si. Houbo que competir con outros 
países e moitos outros  concellos claro, 
presentar un proxecto atractivo e moi 
ben elaborado.
        Dicía o PP de Ponte Caldelas 
na súas redes sociais sobre a ava-
ría que provocou un corte de auga 
o pasado 14 de marzo : “ Segue o 
caos e a falta de previsión”. O corte 
de auga foi resultado do “ caos e da 
falta de previsión”?
 Eu comprendo que a oposición ten 
que buscar a forma de desgastar ao 

Victoria
Tapería
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entrevista de  Tino Lago
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.  Educación infantil 0-3 anos 100% subvencionada

. SCD (Ludo, Deberes): Trades Vacacións

.Plan Madruga e sservico comedor nen@s de 3-12 anos
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A túa moblería en Ponte caldelas
Temos o corazón en facer mellor 

o teu fogar 

goberno, pero se iso é todo o que te-
ñen , a verdade é para estarmos moi 
satisfeitos. A avaría do día 14 foi nunha 
obra da DEPO cando unha escavado-
ra tocou unha tubaxe. Foi reparada en 
menos dunha hora.
        Tamén denunciaba o PP local o 
suposto risco de contaminación que 
presentarían as captacións de auga 
da traída municipal. Que tes que di-
cir ao respecto?
 Nós temos 27 captacións de auga re-
xistradas a nome do Concello , que xa 
tiña rexistradas o PP cando goberna-
ba. Só se utilizan 6, que son as que se 
utilizaban antes. As outras non se ne-
cesitan de momento e non están coida-
das. Pero de aí a insinuar que estamos 
a contaminar á xente en fin....A auga 
municipal está constantemente revi-
sada e analizada tanto polos técnicos 
municipais como por augas de Galicia.
       O PP tamén considera que as 
achegas para emerxencia social di-
minuíron?
 Nós cando chegamos ao goberno no 

último presuposto do PP, ano 2015, 
había 122.000€ para o SAF, agora hai 
330.000€. Para emerxencia social dis-
puñan 3.000€.
         Só 3.000€?
 Sí, só esa cantidade. Nós 25.000€ 
este ano e 35.000€ o anterior que non 
chegamos a utilizar toda. Que o PP 
diga que nós reducimos as partidas 
para atención social é unha falsidade 
absoluta que se cae polo seu propio 
peso. En calquera caso dígoche con 
absoluta firmeza que este goberno 
e este alcalde somos absolutamen-
te sensibles ás necesidades de quen 
peor o pase, e nin unha soa, pero nin 
unha soa necesidade de axuda social, 
que cumpra cos requisitos legais, de 
calquera veciño ou veciña de Ponte 
Caldelas quedou nunca sen atender. 
E comprométome a que mentres siga 
tendo a honra de ser alcalde do meu 
pobo seguirá sendo así.
         Cal é a túa posición ao respecto 
da pretensión de facer un encoro en 
Forzáns?

 É unha barbaridade que non imos 
permitir. Nós chegariamos a un proce-
so xudicial se fixera falta, porque ese 
proxecto é contrario á normativa medio 
ambiental europea. A min a directora 
de augas de Galicia e o presidente da 
confederación hidrográfica do Miño 
dixéronme que o encoro non se facía 
de ningún modo.
         E parecéronche sinceros?
 Ben. Imos estar moi atentos a ver como 
se desenvolven os acontecementos. A 
min pareceume fatal ter coñecido un 
proxecto que afecta a Ponte Caldelas 
pola prensa e da maneira máis rotun-
da posible dígoche que este goberno 
e este alcalde non van permitir nin o 
encoro nin  o transvasamento.
         En relación ao proxecto de eóli-
cos de Cotobade que teñen a liña de 
evacuación por Ponte Caldelas cal é 
a túa posición?
 Nós non estamos en contra das ener-
xías renovables. Pero tal como están 
formulados estes proxectos de par-
ques: arrasando o territorio, e sen 

compensacións suficientes para quen 
vive onde se queren chantar os muíños 
dicimos non, rotundamente non.
        Tes decidido xa as persoas que 
che van acompañar na candidatura?
 Si. Imos combinar veteranos con al-
gunha cara nova. Os perfiles son moi 
semellantes: a militancia no PSOE non 
é un criterio que teñamos en conta, 
todas as persoas da candidatura son 
honestas, traballadoras, emocional-
mente implicadas con Ponte Caldelas, 
solventes, rigorosas e cun perfil social 
moi marcado.
        As expectativas realistas coas 
que se presenta a candidatura que 
encabezas?
 Imos tratar de ampliar a nosa maioría 
absoluta. É a pulsión que percibimos 
polas rúas. E desde logo que non nos 
pomos ningún tipo de límite. Logo a 
veciñanza decidirá libremente e o que 
decidan ben decidido estará.
         A carreira política de Andrés Díaz 
remata na alcaldía de Ponte Caldelas 
ou no futuro verémoste por Santiago 
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“Cando chego á Madroa dáme a impresión de que estou a 
entrar nun cemiterio de cans vivos”

 Yolanda Domínguez Costas,  voluntaria en protectoras de animais

Yolanda  é unha muller de Vigo especialmente sensibilizada 
co benestar animal. Xa o eran os seus pais, e  agora tamén 
o son  as súas fillas. Porén, un episodio en concreto que lle 
aconteceu cando ela tiña 13 anos, atopouse unha cadela  bó-
xer abandonada,  fixo coincidir para sempre xamais  o seu ca-
miño vital e a defensa apaixonada  da dignidade e do benes-
tar dos animais non humanos. Na conversa Yolanda denuncia 
con firmeza o estado que ela entende como lamentable da ca-
neira municipal da Madroa,  e láiase da nefasta xestión que, 
ao seu xuízo, fai o Concello de  Vigo do que debera ser un 
espazo de acougo e benestar animal e que  semella ser todo o 
contrario.
             Yolanda, ti a que te dedicas? 
 Teño un local  na avenida de Castrelos 
número 7 e dedicámonos a masaxes te-
rapéuticas e  estéticas. 
             Tes algún vínculo con algunha 
protectora de animais? 
 Eu teño vinculación coa as protectoras 
“Máis sen pulgas” de Gondomar e “Ti es 
a nosa axuda” . 
           Pero tes coñecemento e opinión 
da protectora municipal de Vigo? 
 O de Vigo é unha canceira, non unha 
protectora, aínda que a teñan como tal. 
            Cales son as diferenzas? 
 A protectora saca aos animais un par de 
veces ao día. Aténdeos un veterinario 
diariamente e dan paseos con volunta-
rios. Nunca se eutanasia a un animal, 
aínda que estea enfermo e fan as opera-
cións que sexan necesarias. 
 Nas canceiras non saen os animais para 

pasear. Téñenos xuntos en gaiolas, in-
dependentemente das súas característi-
cas, por este motivo peléxanse e fanse 
moito dano. Hai un veterinario, como 
moito, unhas dúas veces á semana. Os 
cans están enfermos nas celas e con fe-
ridas, e as adopcións fanse cando eles 
queren e non son moitas. Isto todo é o 
que está a pasar na canceira municipal 
de Vigo. 
 Á parte da falta de persoal, só hai dúas 
persoas traballando para máis de 500 
cans e os gatos. Estas dúas persoas es-
tán a cargo de todo, limpeza, cánidos, 
comida, coidados, enfermidades, as 
adopcións, a páxina web.
          A protectora de Vigo é munici-
pal, pero ten concesión privada. Cada 
canto tempo sae a concurso? 
 Esta xente que a xestiona agora leva 
moitos anos, pero a mala xestión vén de 

moito tempo. Eu empecei a adoptar cans 
con 13 anos e a protectora de Vigo xa 
non funcionaba ben, agora teño 46.
             A xestión é tan mala?
 A xestión é nefasta, as dúas persoas 
que traballan alí non teñen a culpa, non 
dan abasto. O Concello de Vigo non fai 
nada por remediar esta situación. 
          Coñeces algún caso especial-
mente grave?
 Si, quero denunciar a un caso concreto 
dunha señora de 92 anos con síndrome 
de Noé e de Dióxenes na rúa Ribadavia. 
Esta señora ten cans dentro en gaiolas 
nunhas condicións pésimas, ten aos cans 
e gatos sen alimentar. A señora vive nun-
ha casa de 2 plantas, ten moito lixo acu-
mulado, con cadáveres de cans e gatos 
dentro. Teño vídeos que o demostran. 4 
destes cans están na Madroa, pero un 
xa morreu. Levo 3 meses loitando para 
poder levarmos. A señora cedeume aos 
cans e veu a UMIR para asinar a cesión, 
e aínda así non mos dan, dinme que por 
temas burocráticos. En outubro fíxose o 
último informe destes cans, estamos en 
marzo, non hai un informe novo desde 
entón e no concello, no medio Ambien-
te, aínda non saben que morreu un dos 
cans. Teño medo de que se tardan moito 
en darmos non sobrevivirán. Dúas cade-
las están moi maliñas e o terceiro, moi 
tenso. 
         O concello non fai o suficiente 
para arranxar este problema? 
 O que ten que facer Medio Ambiente é 

axilizar  os trámites e meter presión na 
canceira para que eu poida quedarme 
con eses cans e salvarlles a vida. Deixen 
de poñerme trabas e marearme con pa-
peis. Teño a cesión dos cans e quero 
telos comigo. Canto máis tempo pase, 
peor estarán os cans. O informe veteri-
nario da Madroa que lle deu a Medio Am-
biente, é irreal e patético.  Non é certo, di 
que os cans están sans e con bo pelo e 
non é así, os cans están para morrerse. 
Este informe é para que todo se tape. 
          Por que crees que pasa isto? 
 Pois non o sei, eu son consciente de 
que as persoas que traballan na Madroa 
queren aos animais, pero non poden 
axudar máis. O certo é que os animais 
non están ben atendidos,  están con falta 
de coidados médicos, peléxanse e mo-
rren ou os sacrifican. Para min, cando 
chego á Madroa, dáme a impresión de 
que estou a entrar nun cemiterio de cans 
vivos. No exterior teñen catro gaiolas, 
todo moi limpo, moi bonito para que as 
visitas o día de portas abertas as vexan, 
pero dentro é horrible. 
 Xa non deixan nin que accedan volunta-
rios a pasear aos cans, só aos que son 
socios. Si es voluntario non socio xa non 
podes acceder a os cans, nin sacalos a 
pasear. As adopcións son mínimas. Non 
son capaces de xestionar estas dúas 
persoas todo o traballo e por iso non hai 
adopcións. Isto é un traballo que leva 
meses e non dan abasto. Non sabemos 
por que tanto interese en tapalo todo e 

que non se dea a opción 
para adoptar estes ani-
mais.
         O concello é coñe-
cedor do que nos estás 
contando? 
 Si, eu mesmo falei cun 
responsable no concello 
hai 3 semanas e botan 
bólas fóra. Pásanse a 
pelota e aquí non se solu-
ciona nada, dinme que os 
cans agora son da Xun-
ta e na Xunta non saben 
nada do tema, falo dos 
tres cans desta señora. 
 Os servizos municipais 
da canceira en Vigo son 
nefastos e o Concello non 
fai nada por solucionalo. 
Isto é por falta de investi-
mento. A canceira depen-
de de Medio Ambiente e 
poderían levalo directa-
mente se quixesen, sen 
concesión privada .
 Quero denunciar tamén 
o que pasa no Zoo de 
Vigo, están a deixar mo-
rrer de forma natural aos 
animais, téñenos sen os 
coidados necesarios para 
que morran porque que-
ren facer nas instalacións 
do Zoo un Centro Educa-
tivo.

Yolanda Domínguez Costas
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Entrevista de G. Figueiredo
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